
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Tussen liberalisme en conservatisme: de verkiezingscampagnes van Jimmy
Carter (1962-1980)

van Nijnatten, F.J.C.M.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Nijnatten, F. J. C. M. (2012). Tussen liberalisme en conservatisme: de
verkiezingscampagnes van Jimmy Carter (1962-1980). [, Universiteit van Amsterdam].
Vossiuspers - Amsterdam University Press.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/tussen-liberalisme-en-conservatisme-de-verkiezingscampagnes-van-jimmy-carter-19621980(04fde168-2d47-4557-952f-9effc805b2cd).html


289 

6
Liberalism’s great lost opportunity

‘The possibility that the nation would actually choose as a leader 
someone from the Deep South meant that the bitterness of the past could 
be overcome.’1

Jimmy Carter 

Inleiding

e campagne is door Jimmy Carter ooit omschreven als één van de 
middelen ‘to bridge the chasm between political leaders and their 
constituents’.2 Maar onder politicologen is er een debat over de 

invloed van met name de herfstcampagne. Enerzijds wordt die campagne 
gezien als een belangrijke variabele in het politieke seizoen, als een proces 
van drie maanden dat uiteindelijk een verkiezingsuitslag oplevert.3
Anderzijds kennen sommige politicologen de campagne juist minder 
gewicht toe, omdat de standpunten van de kiezers al van tevoren vast 
zouden liggen. Bovendien wijzen zij op modellen die het mogelijk zouden 
maken de uitslag van de verkiezingen nog voor het begin van de 
campagne te voorspellen.4 Maar zoals in het vorige hoofdstuk is 
aangetoond had de campagne in 1976 wel degelijk gevolgen, want de 
grote voorsprong die Carter na de conventie in de opiniepeilingen had op 
Ford ging in het najaar verloren. Waar Carter in de voorverkiezingen nog 

1 Jimmy Carter, Keeping Faith. Memoirs of a President (New York: Bantam 
Books, 1982) 22. 
2 Jimmy Carter, Why Not the Best. The First Fifty Years, 1996 Edition 
(Fayetteville: University of Arkansas Press, 1996) 93. 
3 Thomas M. Holbrook, Do Campaigns Matter? (Thousand Oaks: Sage, 1996) 
153. 
4 James E. Campbell, The American Campaign. U.S. Presidential Campaigns and 
the National Vote (College Station: Texas A&M University Press, 2000) 5. 
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momentum had, verdween dat effect in de campagne tegen de 
Republikeinse president Ford.5 Aan de stembus sprak Carter uiteindelijk 
nog maar een zeer kleine meerderheid van de kiezers aan. Behalve dat 
presidentskandidaten campagnes gebruiken om kiezers te beïnvloeden, 
zijn ze ook niet helemaal los te zien van de primaries. Dit hoofdstuk gaat 
in op factoren waarmee Carter in de voorverkiezingen van 1980 te maken 
kreeg en die doorwerkten in de campagne. Eén daarvan was een 
belangrijke variable, die ten opzichte van al zijn voorgaande campagnes 
veranderd was: Carter was namelijk geen uitdager meer. Hij was president 
en de leider van een Democratische coalitie. Eén van zijn belangrijkste 
tactische wapens, dat van underdog, ging daarmee verloren, met grote 
gevolgen voor zijn herverkiezingscampagne. 
     Het presidentschap en het partijleiderschap zetten een rem op Carters 
candidate-centered-campagne, want in de primaries en de campagne 
moest hij nu rekening houden met groepen en belangen die hij in 1976 
genegeerd had. Carter kon zich geen outsider meer noemen die het tegen 
de gevestigde orde opnam, want ‘he is the establishment’, schreef de 
journalist Terence Smith.6 Carter maakte in 1980 inderdaad een draai en 
meende dat ‘experience and all the ramifications of that word’ ditmaal 
zijn belangrijkste assets vormden om kiezers aan te spreken.7
     Om de herverkiezingscampagne te kunnen plaatsen is het nodig te 
onderzoeken hoe Carter aankeek tegen het presidentschap als instituut. De 
historici Andrew Flint en Joy Porter zeggen dat Carter de rol van de 
president in eerste instantie zag ‘as being above politics’, maar rond 1980 
was zijn positie ‘untenable on volatile issues around which neither side 
could be reconciled’.8 Deze zienswijze is onhoudbaar, want Carter kwam 
al in zijn eerste ambtsjaar met voorstellen waarvan hij wist dat ze politiek 
gevoelig lagen. Een president moest dus niet schromen de politieke 
confrontatie aan te gaan. Die houding leverde Carter successen op, maar 
ook zware tegenslagen die zijn presidentschap een zweem van crisis 
gaven. Uiteindelijk kon Carter de politiek ook niet schuwen als hij zich 
wilde afzetten tegen zijn Republikeinse voorganger. Volgens 
Leuchtenburg wilde Carter immers alles doen om te bewijzen dat zijn 

5 Holbrook, Do Campaigns Matter?, 130. 
6 Terence Smith, ‘Jimmy Carter, Now the Insider, Dusts Off the Outsider 
Appeal’, The New York Times, 29 april 1979. 
7 Adam Clymer, ‘Carter’s Vision of America. The President Talks About His 
Goals for a Second Term’, The New York Times, 27 juli 1980. 
8 Andrew R. Flint en Joy Porter, ‘Jimmy Carter: The Re-emergence of Faith-
Based Politics and the Abortion Rigths Issue’, Presidential Studies Quarterly,
Vol. 35, No. 1 (March 2005) 42. 
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presidentschap meer was dan ‘Gerald Ford’s second term’.9 Volgens de 
historicus Lewis Gould trof Carter bij zijn aantreden een instituut aan dat 
in de twintigste eeuw steeds voorzien was van nieuwe moderne 
elementen, uiteenlopend van een grotere rol van de president als 
Commander-in-Chief tot het opzetten van structurele relaties met de 
media. Johnson en Nixon hadden hun presidentschap zo solistisch 
ingevuld dat zij het vertrouwen van de Amerikanen in het instituut hadden 
geschaad.10 Nixon had daarnaast nog een belangrijk element aan het 
presidentschap toegevoegd, namelijk de continuous campaign. Het hield 
in dat presidenten hun eerste termijn niet alleen gebruikten om beleid uit 
te zetten, maar met het oog op hun herverkiezing ook probeerden 
doorlopend contact met de kiezers te houden.11 De politicoloog Lance 
Bennett spreekt van ‘one of the sharp lessons of the new politics: the 
political campaign never ends. Governing in these times of low trust and 
little solid support from one’s party of fellow politicians requires much 
the same daily attention to maintaining image and public approval that 
goes into campaigning’.12

     Carter was zich er goed van bewust dat het presidentschap een politiek 
en partij-politiek instrument kon zijn. In dat opzicht wilde hij zijn macht 
in eerste instantie gebruiken om de Democraten in een conservatievere 
richting te sturen.13 Hij leek dat niet te doen als een reactie op de 
‘underlying rightward trend’, zoals de commentator William Safire het 
opkomende conservatisme omschreef.14 Carter bestuurde in de eerste 
plaats immers vanuit zijn fiscaal-conservatisme en hij weigerde pertinent 
zich ideologisch voluit aan de liberals te binden. De hoop van de liberals
dat Carter de activistische regering van Johnson nieuw leven zou inblazen 
sloeg de president de bodem in, want hij was bang dat stijging van de 
federale overheidsuitgaven op den duur zou leiden tot wat Bourne 
‘economic disaster’ noemt.15 Carter wilde programmatisch in het midden 
blijven en stelde daarmee niet alleen de linker partijvleugel teleur. Hij 

9 William E. Leuchtenburg, In the Shadow of FDR. From Harry Truman to 
Ronald Reagan (Ithaca: Cornell University Press, 1983) 197. 
10 Lewis L. Gould, The Modern American Presidency (Lawrence: University 
Press of Kansas, 2003) xi, xii, 171. 
11 Idem, 149-169. 
12 W. Lance Bennett, The Governing Crisis. Media, Money, and Marketing in 
American Elections (New York: St. Martin’s Press, 1996) 55. 
13 Clymer, ‘Carter’s Vision of America. The President Talks About His Goals for 
a Second Term’, The New York Times, 27 juli 1980. 
14 William Safire, ‘Silent Majority’s Roar’, The New York Times, 6 november 
1980. 
15 Peter G. Bourne, Jimmy Carter. A Comprehensive Biography from Plains to 
Postpresidency (New York: A Lisa Drew Book/Scribner, 1997) 374. 



292 

vervreemdde ook conservatieve Democraten en evangelicale en 
fundamentalistische protestanten, die bij Carter niet de sociaal-
conservatieve agenda aantroffen waarop zij gehoopt hadden.16 Volgens de 
historicus John Dumbrell wilde Carter het populisme dat hij als kandidaat 
had gepredikt in de praktijk brengen als president. Met die benadering was 
hij echter niet in staat een nieuwe politieke consensus in Washington te 
creëren.17

     Carter beweerde niet zonder trots dat zijn verkiezing in 1976 de 
langverwachte hereniging van Noord en Zuid in de Verenigde Staten tot 
stand had gebracht. In de voorverkiezingen van 1980 merkte Carter echter 
dat zijn thuisregio hem koeler ontving dan vier jaar eerder. Het Zuiden 
was destijds trots geweest op een ‘eigen’ kandidaat te kunnen stemmen, 
maar in 1980 speelde het sectionalisme in chauvinistische zin nauwelijks 
nog een rol.18 Democraten in zuidelijke staten moesten in de campagne 
juist alles op alles zetten om de 130 electoral votes die het Zuiden 
opleverde veilig te stellen voor Carter.19 De Republikeinen weekten in het 
Zuiden steeds meer blanke kiezers van de Democraten los.20 Na 1972 
werd 1980 daardoor het tweede verkiezingsjaar waarin de Republikeinen 
door winst in het Zuiden hun target – het aantal te behalen electoral votes
om aan een meerderheid te komen – in de rest van het land konden 
verlagen.21 Als president wilde Carter de Democraten laten uitgroeien tot 
een brede volkspartij die vanuit het centrum politiek zou voeren.22 Maar 
blanke zuidelijke kiezers waren van mening dat de liberals in de 
Democratische Partij ook onder Carter de dienst waren blijven uitmaken 
en dat hij hun stem daarom geen tweede keer verdiende.23 Behoudende 
ideologen zoals Richard Viguerie deden in het Zuiden vooral een beroep 
op het sociale en culturele conservatisme dat de regio ook na Carters 

16 Flint and Porter, ‘Jimmy Carter: The Re-emergence of Faith-Based Politics and 
the Abortion Rigths Issue’, 46. 
17 John Dumbrell, The Carter Presidency. A Re-Evaluation (Manchester: 
Manchester University Press, 1995) 210-211. 
18 John Herbers, ‘Cracks in No-Longer-Solid South Could Cause a Carter Defeat 
in Close Election’, The New York Times, 16 oktober 1980. 
19 John Herbers, ‘Worried Democrats in the South Battle to Hold Region for 
Carter’, The New York Times, 1 november 1980. 
20 Thomas Ferguson and Joel Rogers, Right Turn. The Decline of the Democrats 
and the Future of American Politics (New York: Hill and Wang, 1986) 9. 
21 Earl Black and Merle Black, The Vital South. How Presidents are Elected
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992) 312. 
22 Jack Bass and Walter de Vries, Interview with Jimmy Carter, Southern Oral 
History Program Collection, University of North Carolina at Chapel Hill, 1974. 8. 
http://docsouth.unc.edu. 
23 Ibidem.  
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verkiezing tot president was blijven domineren.24 De politicoloog Thomas 
Schaller wijst er op dat politieke kandidaten in het Zuiden een 
lakmoesproef moeten ondergaan waarbij de kiezers in de eerste plaats 
kijken of zij wel de juiste waarden verkondigen.25 In 1976 hadden veel 
zuiderlingen Carter op dit punt het voordeel van de twijfel gegeven en in 
1980 besloten zij hem opnieuw aan de test te onderwerpen. 
     Carters presidentschap kende herhaalde pogingen een ideologie te 
formuleren en de continue campagne onder de knie te krijgen. De 
politicoloog Andrew Gelman noemt de periode eind jaren zeventig-begin 
jaren tachtig de ‘Carter-Mondale-Reagan era’, een tijd waarin een fel 
debat woedde welke ideologie de Amerikanen gelukkig kon maken. 
‘Reagan could certainly be serious about the problems facing the country, 
but he was basically pro-happiness and anti-gloom-and-doom’, aldus 
Gelman. President Carter was in geen geval de verkondiger van een 
‘blijde boodschap’.26 Niet zijn ideologie, maar zijn bijzondere 
verkiezingscampagne leek veel Amerikanen in 1976 te hebben 
aangesproken.
     De politicologen Thomas Cronin en Michael Genovese wijzen er mede 
in dat verband op dat het Amerikaanse presidentschap in de greep is van 
een aantal paradoxen die het instituut voortdurend willen verzwakken of 
versterken. Gaandeweg zijn eerste termijn leek één van die paradoxen 
steeds meer van toepassing op Carter: ‘What it takes to become president 
may not be what is needed to govern the nation’.27

1. President Jimmy Carter  

Carters perceptie van het presidentschap 

Bij hun pogingen Carters overwinning in 1976 te verklaren grijpen 
wetenschappers en journalisten doorgaans ook naar Why Not the Best, de 
campagnebiografie waarin Carter zijn levensgeschiedenis, morele 
standpunten en politieke opvattingen uit de doeken deed. Volgens de 
journalist Martin Schram zat het boek zo goed in elkaar dat elke 

24 Richard A. Viguerie, The New Right: We’re Ready to Lead (Falls Church: The 
Viguerie Company, 1980) 1-17.  
25 Thomas F. Schaller, Whistling Past Dixie. How Democrats Can Win without 
the South (New York: Simon & Schuster, 2006) 4. 
26 Andrew Gelman, Red State, Blue State, Rich State, Poor State. Why Americans 
Vote the Way They Do (Princeton: Princeton University Press, 2008) 39. 
27 Thomas E. Cronin and Michael A. Genovese, The Paradoxes of the American 
Presidency (New York: Oxford University Press, 1998) 23. 
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Amerikaanse kiezer er wel punten in vond die hem aanspraken.28 De 
historicus Douglas Brinkley zegt dat het belang van Why Not the Best niet 
onderschat mag worden, want het boek zorgde er voor dat de schets die 
Carter van zijn leven gaf in de zomer van 1976 in de ‘nation’s psyche’ 
gegrift was.29 Carter kende zelf zoveel gewicht toe aan zijn boek dat hij 
van iedereen in zijn omgeving, maar ook van journalisten, verwachtte dat 
zij de details kenden.30 Vooral de bijzonderheden rond Carters eenvoudige 
afkomst en zijn persoonlijke ‘strijd’ tegen de desegregatie vonden hun 
weg naar het collectieve geheugen. De autobiografie deed tevens 
voorkomen alsof Carter alleen vanuit een rechtvaardigheidsgevoel de 
politiek in was gegaan. Eén van de eersten die deze mythe doorprikten 
was de journalist James Jackson Kilpatrick, die vaststelde dat ‘I never met 
a candidate who worked harder, or campaigned more zealously, or 
hungered more obsessively for public office than Jimmy Carter of 
Georgia’.31 Het ‘rookgordijn’ dat zijn campagnebiografie liet optrekken 
kon inderdaad niet verhelen dat Carter zonder meer uit was op het 
presidentschap en de politieke macht van het ambt. Maar wat wilde hij 
met die macht doen? 
     Dat Carter in de campagne het nodige over zijn perceptie van het 
presidentschap had gezegd was velen ontgaan. Zo zag Carter leiderschap 
als hoofdtaak van een president. ‘The Nation is best served by a strong, 
independent and aggressive President, working with a strong and 
independent Congress, in harmony for a change, with mutual respect, in 
the open. I have a great respect for the Congress, but I don’t consider the 
Congress to be inherently capable of leadership (...) The President is the 
only person who can speak with a clear voice to the American people and 
set a standard of ethics and morality, excellence, greatness’, aldus 
Carter.32 Carter wilde een moreel leider zijn, maar tegelijkertijd mocht een 
president zich niet boven het volk verheven voelen: ‘I believe my 
strongest quality would be my natural inclination to treat each person as 
an important individual and to derive my political support and basic 
attitudes directly from the people rather than through powerful 
intermediaries. I also think it is helpful to have a President who knows 

28 Martin Schram, Running for President 1976. The Carter Campaign (New 
York: Stein and Day, 1977) 69. 
29 Jimmy Carter, Why Not the Best? The First Fifty Years, 1996 Edition 
(Fayetteville: University of Arkansas Press) xix. 
30 Bourne, Jimmy Carter, 332. 
31 James Jackson Kilpatrick, ‘Jimmy Carter: How You Gonna Get Him Back On 
The Farm?’, National Review, 20 augustus 1976. 895. 
32 Interview met Jimmy Carter, National Journal, 17 juli 1976. The Presidential 
Campaign 1976. Volume One, Part Two, Jimmy Carter. United States 
Government Printing Office, Washington, D.C., 1978. 403-404. 
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what it is to work for a living, who understands the frustration and fears 
and hopes and dreams of the average citizen. I believe I do’.33 ‘I’ve 
studied the finer aspects of previous administrations: the easing of fear by 
the Roosevelt Administration, the humility and courage and tenacity of 
Mr. Truman’s Administration, the inspiration of Kennedy, the elimination 
of discrimination and inequity by the Johnson Administration. I would 
like to exemplify the finest aspects of each one of those great Presidents 
of the past’, zo zocht Carter tevens aansluiting bij eerdere Democratische 
presidenten.34

     Met dergelijke uitlatingen in de media voldeed Carter aan de 
aanwijzing van Jordan om in de campagne aan journalisten een ‘well-
organized concept of the Presidency’ over te brengen.35 Uit Carters 
woorden blijkt tevens dat hij in eerste instantie geen ceremoniële president 
wilde zijn. ‘In the end, Carter always found substance more important than 
style’,36 zei Rafshoon. Carter wilde af van het ‘imperial presidency’.37 Bij 
die ‘keizerlijke’ invulling van het presidentschap had volgens Carter niet 
alleen misbruik van politieke macht gehoord, maar ook ‘pomp and 
ceremony’, waar de populist uit Plains wars van was.38 Populisme en 
leiderschap kwamen ook terug in de inaugurele rede die Carter hield nadat 
hij op 20 januari 1977 bij het Capitool in Washington was beëdigd als 
39ste president van de Verenigde Staten. ‘For myself and for our nation, I 
want to thank my predecessor for all he has done to heal our land’, zo 
bedankte Carter Gerald Ford.39 Carter zag echter ook de noodzaak van ‘a 
new beginning, a new dedication within our Government’.40 In zijn acht 

33 ‘Jimmy Carter vs. Gerald Ford. A Debate in Print’, Reader’s Digest, oktober 
1976. The Presidential Campaign 1976. Volume One, Part Two, Jimmy Carter. 
United States Government Printing Office, Washington, D.C., 1978. 991-992. 
34 Interview met Jimmy Carter, Time, 19 juli 1976. The Presidential Campaign 
1976. Volume One, Part Two, Jimmy Carter. United States Government Printing 
Office, Washington, D.C., 1978. 311. 
35 1976 Presidential Campaign, Peter Bourne Box 1, Folder: Campaign '74 
Sourcebook DNC. 30. Jimmy Carter Library. 
36 Gerald Rafshoon, interview met auteur, januari 1999.  
37 De term verwijst naar het boek van de historicus Arthur M. Schlesinger jr., The 
Imperial Presidency (Boston: Houghton Mifflin, 1973). Schlesinger schetst een 
ontwikkeling waarbij Amerikaanse presidenten sinds George Washington 
geleidelijk meer macht naar zich toetrokken, met name op het gebied van de 
buitenlandse politiek.   
38 Jimmy Carter, Keeping Faith, 27. 
39 ‘Inaugurele rede van Jimmy Carter, 20 januari 1977’, in: A New Spirit, A New 
Commitment, A New America. The Official 1977 Inaugural Book (New York: 
Bantam Books, 1977) 5. 
40 Ibidem. 
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minuten durende rede haalde Carter thema’s terug uit de toespraak 
waarmee hij twee jaar eerder zijn kandidatuur had aangekondigd. Zo 
beloofde hij, kracht ontlenend aan het volk, een regering te zullen leiden 
die ‘both competent and compassionate’ zou zijn.41 Carter hield zijn 
landgenoten voor dat de Amerikaanse droom voortduurde, maar 
waarschuwde hen ook dat ‘even our great nation has its recognized 
limits’.42 Aan het slot van zijn toespraak refereerde Carter aan zijn 
zuidelijke afkomst. Hij hoopte dat de Amerikanen aan het einde van zijn 
presidentschap zouden zeggen ‘that we had torn down the barriers that 
separated those of different race and region and religion’.43

     Een uiting van populisme was de wandeling die Carter en zijn familie 
na de inaugurele rede ondernamen. Kort na het vertrek van het Capitool 
verlieten de Carters de gepantserde auto’s om verder naar het Witte Huis 
te lopen. In zijn memoires beschrijft Carter het gevoel van een blijde 
intocht, een ‘dramatic moment’.44 Wat op een spontane interactie tussen 
president en volk leek was in werkelijkheid echter een strak geregisseerd 
plan. Hoewel de wandeling Carter dicht bij de mensen langs Pennsylvania 
Avenue bracht, verkeerden veel Amerikanen in het ongewisse over de 
persoon van hun nieuwe president. ‘Because Jimmy Carter was not a 
product of Congress or well-known to the political establishment, there 
was an inordinate curiosity about him’, zei Jordan.45 Deze mythe rond 
Carters afkomst, persoon en ideologie had de campagnestaf zorgvuldig 
gekweekt. Nu Carter daadwerkelijk in het Witte Huis aantrad diende het 
volk echter te weten wie hij was. Carter kwam hiertoe in 1977 met een 
boek, A Government as Good as Its People, een bundel met zorgvuldig 
gekozen (delen van) toespraken uit zijn gouverneurschap en uit de 
campagne. Net als zijn autobiografie Why Not the Best was het nieuwe 
boek geënt op één van Carters favoriete werken, The Presidential 
Character, van de politicoloog James David Barber. Barber deelde 
presidenten in naar een aantal categorieën, waarvan ‘active-positive’ de 
meeste kans op beleidsresultaten gaf. Karaktereigenschappen van 
dergelijke presidenten waren productiviteit en een ‘emphasis on rational 
mastery’. Carter meende zonder meer in die categorie te passen.46

41 ‘Inaugurele rede van Jimmy Carter’, 6. 
42 Ibidem. 
43 ‘Inaugurele rede van Jimmy Carter’, 7. 
44 Jimmy Carter, Keeping Faith, 18. 
45 Hamilton Jordan, No Such Thing As A Bad Day (New York: Pocket Books, 
2001) 65. 
46 Zie James David Barber, The Presidential Character: Predicting Performance 
in the White House (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972) 12-13. Barber 
hanteert verder de categorieën ‘active-negative’, ‘passive-positive’ en ‘passive-
negative’.
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     In A Government as Good as Its People lag de nadruk sterk op het 
directe contact dat Carter met de kiezers had gehad en op het belang dat 
hij hechtte aan voorverkiezingen en campagne. Hij noemde de primaries
een ‘obstacle course’, bedoeld als een test van ‘all the qualities our people 
demand of their President’.47 Na die hindernisrace deelde hij met het volk 
evenwel het gevoel ‘that somehow the government that used to be our 
servant has become our master’.48 Carter beschouwde het als zijn missie 
om daar als een activistische president verandering in te brengen. 

Kabinet en adviseurs  

De periode tussen zijn verkiezingsoverwinning en zijn beëdiging, de 
transition, gebruikte Carter om zich door president Ford op de hoogte te 
laten brengen van de lopende zaken. Tevens stelde Carter zijn kabinet 
samen. Aan het hoofd van zijn transition team benoemde Carter Jack 
Watson, een jurist van King & Spalding. Carter koos hier bewust niet voor 
een insider in Washington, omdat Watson hem goed kende uit zijn tijd als 
gouverneur en wist hoe Carter de zaken geregeld wilde hebben.49 Watson 
kon zijn onervarenheid in de nationale politiek goed maken door advies te 
vragen aan Democraten die al jarenlang in Washington meeliepen, zo 
redeneerde Carter. Problematisch voor Carter was dat Watson een geheel 
eigen organisatie opzette en daarbij voorbijging aan Jordan en Eizenstat. 
Dit leidde tot ernstige frictie onder Carters adviseurs, te meer omdat 
Charles Kirbo er bij Carter op aandrong Watson te benoemen tot chef-staf 
van het Witte Huis.50 Carter loste de strijd uiteindelijk op door formeel 
geen chef-staf te benoemen. Het schrappen van die door veel presidenten 
gewaardeerde functie leidde volgens Carters biograaf Peter Bourne tot 
chaos in het Witte Huis, want er viel een organisatorisch aanspreekpunt 
weg en de werklast voor Carter werd veel hoger.51 Pas in de zomer van 
1979 herstructureerde Carter de organisatie door Jordan alsnog tot chef-
staf te benoemen.52 Behalve Watson maakte ook Frank Moore deel uit van 
wat Carter zijn ‘political family’ noemde, loyale medewerkers uit 
Georgia, die soms al jaren voor hem werkten en nu als beloning een 

47 Jimmy Carter, A Government as Good as Its People (New York: Simon & 
Schuster, 1977) 107. 
48 Idem, 245. 
49 Bourne, Jimmy Carter, 357-358. 
50 Idem, 358-359. 
51 Idem, 361. 
52 Hamilton Jordan, Crisis. The Last Year of the Carter Presidency (New York: 
G.P. Putnam’s Sons, 1982) 173. 
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functie in het Witte Huis kregen.53 Carter besloot – tegen het advies van 
vooraanstaande Democraten en Watson in – om de outsider Moore te 
benoemen tot liaisonfunctionaris voor het Congres. Carter kende Moore 
van de planningscommissies in Georgia in de jaren zestig en hij was in 
1974 de opvolger geweest van Jordan als secretaris van de gouverneur. De 
onervarenheid van Moore en de onwil van veelal noordelijke Democaten 
met hem samen te werken leidden al tijdens de transition tot wrijvingen 
met het Congres die nooit meer zouden verdwijnen. 
     Na de machtsstrijd met Watson eigende Jordan, die zelf de 
adviesfunctie van assistant to the president kreeg, zich meer zeggenschap 
toe bij benoemingen voor de staf van het Witte Huis. Volgens Bourne had 
dat sterk negatieve gevolgen, want Jordan keek in de eerste plaats of 
mensen loyaal aan hem waren en daarna pas naar hun eventuele ervaring. 
‘Carter was denied the range of talent and expertise he desperately needed 
in dealing with Washington’, zegt Bourne over benoemingen van vooral 
zuidelijke Democraten die Jordan doordrukte.54 De noordelijke 
partijvleugel kon deels tevreden zijn met de terugkeer van liberale 
Democraten die onder John F. Kennedy of Lyndon Johnson 
regeringsfuncties hadden vervuld. Onder hen waren Stuart Eizenstat, die 
adviseur voor binnenlandse zaken werd, Cyrus Vance, die aantrad als 
minister van Buitenlandse Zaken en Joseph Califano, die het departement 
van Volksgezondheid, Onderwijs en Welzijn onder zijn hoede nam. Kirbo 
voorspelde dat de keuze van deze kabinetsleden en adviseurs geenszins 
betekende dat Carter een links-liberaal beleid zou voeren. De president 
zou gematigd zijn, maar niettemin met gedurfde voorstellen komen.55 De 
socioloog Donald Cunnigen stelt dat Carters benoemingen van liberals
mede tot stand kwamen uit overtuiging, want hij was nu eenmaal ‘the first 
southern-born American president to claim a white southern liberal 
traditon’. Cunnigen rekent Carter tot een kleine groep blanke zuiderlingen 
met een progressieve inslag, maar onderstreept tevens dat de president 
zich in zijn politieke verleden altijd had gedragen als een ‘gradualist’.56

De historicus Alonzo Hamby heeft er echter op gewezen dat Carter, bij 
gebrek aan een eigen netwerk in Washington, bij het toekennen van 
leidinggevende posten – vooral buiten het Witte Huis – wel moest putten 
uit de ‘left-liberal intelligentsia’. Dit betekende tevens het kweken van 

53 Jimmy Carter, Keeping Faith, 40. 
54 Bourne, Jimmy Carter, 364. 
55 Godfrey Sperling Jr., ‘Boldness Predicted for Carter’, The Christian Science 
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56 Donald Cunnigen, ‘Jimmy Carter as Spokesman of Southern Liberalism’, in: 
The Presidency and Domestic Policies of Jimmy Carter, Herbert D. Rosenbaum 
and Alexej Ugrinsky, eds. (Westport: Greenwood Press, 1994) 45-46. 
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spanningen, omdat deze liberals ideologisch niet op de lijn van Carter 
zaten.57

     Volgens Betty Glad had Carter in de campagne van 1976 ingespeeld op 
‘a widespread public desire to transcend politics, a dominant theme in 
reformist politics of the United States’. Eenmaal in het Witte Huis bleek 
hij echter allesbehalve politiek naïef en was verdienste lang niet altijd het 
uitgangspunt bij de benoemingen die hij deed.58 Carters keuze van 
kabinetsleden kenmerkte zich naar zijn zeggen door ‘geographical 
diversity and breadth of experience’.59 Van de elf ministers kwamen er 
drie uit het Zuiden: Griffin Bell (Georgia, Justitie), Juanita Kreps (North 
Carolina, Handel) en Ray Marshall (Texas, Werkgelegenheid). Twee 
ministers – Robert Bergland (Landbouw) en Brock Adams (Verkeer) – 
haalde Carter uit het Congres, deels om te laten zien dat hij prijs stelde op 
de ervarenheid op Capitol Hill. Uit Georgia benoemde Carter voorts nog 
Bert Lance, (directeur van het Office of Management and Budget van het 
Witte Huis) en Andrew Young (ambassadeur bij de Verenigde Naties). 
Met nog enkelen, onder wie Robert Strauss die de functie van speciaal 
handelsgezant kreeg, kregen zij de status van kabinetslid. 
     Aan de lijst die de Coalition for a Democratic Majority eind 1976 
indiende en waarmee 53 Democraten werden aanbevolen voor een functie 
in nationale veiligheidszaken, ging Carter bijna volledig voorbij. Meer 
dan een ambassadeur bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) 
en een onderhandelaar voor Micronesië mocht de CDM, inmiddels ook 
bekend als de Jackson Democrats, niet leveren.60

     Carter had bij het benoemen van kabinetsleden en adviseurs 
daarentegen wel oog voor de Trilateral Commission. Zbigniew 
Brzezinski, algemeen directeur van de commissie en destijds ook directeur 
bij de invloedrijke onafhankelijke Council on Foreign Relations, had 
Carter in 1973 persoonlijk benaderd met de vraag of hij toe wilde treden. 
Brzezinski zag in Carter een politicus die namens de Amerikaanse 
belanghebbenden nuttig werk kon doen in het uitvoeren van het 
economisch-politieke concept van de commissie.61 Tijdens de campagne 
gaf Brzezinski Carter advies over buitenlandse politiek en schreef hij 
rapporten waarin hij de stijl en de inhoud van het beleid van president 

57 Alonzo L. Hamby, Liberalism and its Challengers: FDR to Reagan (New 
York: Oxford University Press, 1985) 352. 
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60 Robert G. Kaufman, Henry M. Jackson. A Life in Politics (Seattle: University 
of Washington Press, 2000) 352. 
61 Zbigniew Brzezinski, Power and Principle. Memoirs of the National Security 
Adviser, 1977-1981 (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983) 5. 
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Ford aanviel.62 Carter beloonde Brzezinski in 1977 met de functie van 
nationaal veiligheidsadviseur in zijn regering.63 Uiteindelijk benoemde 
Carter meer dan twintig leden van de Trilateral Commission in zijn 
regering of als adviseur in het Witte Huis, onder wie ook Cyrus Vance en 
Harold Brown (Defensie). 
     De historicus Laurence Shoup concludeert uit de benoemingen dat 
Carter in 1976 primair de kandidaat van de Trilateral Commission was 
geweest. Via het netwerk van de commissie beschikte Carter inderdaad 
over dusdanige kanalen naar Washington en naar de financiële elite in 
New York dat van een kandidatuur als outsider in strikte zin geen sprake 
meer was. Carter bereikte via de commissie het Eastern Establishment,
dat hem mede-financierde en er voor zorgde dat hij aandacht van de media 
kreeg.64

     Kirbo had sterk gelobbyd voor de benoeming van Bell, jurist van King 
& Spalding, maar wilde zelf geen functie in Washington. Kirbo bleef wel 
een van Carters belangrijkste adviseurs en nam geregeld deel aan politiek 
overleg in het Witte Huis.65 Tevens adviseerde hij op het gebied van 
personeel en staf.66 In Atlanta fungeerde Kirbo als voorzitter van een 
commissie bij King & Spalding voor het screenen van nieuwe cliënten. 
Bedrijven waarvan hij vermoedde dat ze via de advocatenfirma wilden 
lobbyen in Washington wees hij de deur. Kirbo wilde zo voorkomen dat 
Carter, Bell, Watson en hij zelf in verlegenheid gebracht zouden kunnen 
worden.67 Gerald Rafshoon bleef aanvankelijk buiten het Witte Huis en 
gaf Carter vanuit zijn inmiddels in Washington gevestigde kantoor media-
adviezen. In 1978 trad Rafshoon alsnog in het Witte Huis aan als assistant
to the president for communications, waarbij hij onder meer de 
speechwriters onder zijn hoede nam. Jody Powell, een van de grootste 
vertrouwelingen van Carter, werd perswoordvoerder van het Witte Huis. 
Maar zoals hij dat al tijdens het gouverneurschap van Carter had gedaan, 
bekleedde hij ook in Washington de rol van politiek adviseur. Daarbij 
ging het overigens vooral om het deelnemen aan discussies over reeds 

62 Idem, 49. 
63 De journalist Peter Steinfels rekende Brzezinski overigens tot de 
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gevormd beleid.68 Het was immers Powells taak om de essentie van die 
discussies als woordvoerder over te brengen naar de pers. 
     Vance, geboren in West Virginia maar grotendeels als liberal jurist 
actief in New York, zei dat de verschillende achtergronden van Carters 
medewerkers – Noord en Zuid – soms de nodige spanning opleverden bij 
het formuleren van beleid. De minister verwierp echter de suggestie dat in 
het Witte Huis een continue strijd geheerst zou hebben tussen liberals en 
conservatieven, ofwel tussen noordelijke en zuidelijke Democraten.69

Niettemin lieten adviseurs als Powell en Jordan zich, zoals David Broder 
dat noemt, voorstaan op ‘a deep pride in – and certain defensiveness about 
– their native South’.70

Buitenlandse en binnenlandse politiek

Gewantrouwd in het Congres door zowel Republikeinen als liberale 
Democraten kweekte Carter met zijn benoemingen niet overal goodwill. 
Tevens maakte Carter, volgens Powell en diens assistent Rex Granum, een 
fout door de transition goeddeels vanuit Plains te leiden in plaats van 
direct voor Washington te kiezen en daar contacten te leggen.71 Ondanks 
die stroefheid in de voorbereiding zette Carter onmiddellijk na zijn 
aantreden een ambitieuze agenda in gang, zowel voor binnenlands als 
buitenlands beleid. De agenda diende aan te tonen dat hij een ‘active-
aggressive’ president zou zijn – de eigen categorie die Carter aan de reeks 
van Barber toevoegde – want dat had hij zijn landgenoten in het 
vooruitzicht gesteld. 

1. Buitenland 

Carter kwam met een liberale buitenlandse politiek waarin mensenrechten 
en democratische waarden centraal stonden. Hij legde grote nadruk op de 
mensenrechtenverklaring die deel uitmaakte van de in 1975 onder Ford 
gesloten Helsinki-Akkoorden. Maar mensenrechten hadden, aldus Carter, 
ook alles te maken met zijn persoonlijke verleden en het ‘devastating 

68 Jody Powell Exit Interview, 2 december 1980. 4. Jimmy Carter Library. 
69 Interview with Cyrus Vance, John C. Stennis Oral History Project, Mississippi 
State University, 14 juli 1992. 9. 
70 David S. Broder, Changing of the Guard. Power and Leadership in America
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Presidency Project, vol. X, 17-18 december 1981. 12. Jimmy Carter Library. 
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effect of racial segregation in my region of the country’.72 Het leek er op 
alsof hij wilde goedmaken wat hij in zijn eerdere politieke carrière had 
verzuimd, namelijk het opkomen voor gelijkberechtiging van 
bevolkingsgroepen. Carter was daarnaast van mening dat het anti-
communisme, dat een generatie lang centraal had gestaan in de 
Amerikaanse buitenlandse politiek, medio jaren zeventig niet meer 
voldeed in een wereld waar de onderlinge economische afhankelijkheid 
van landen toenam en de belangen van de Verenigde Staten verschoven.73

De president wilde een beleid dat niet bleef hangen bij de bipolariteit 
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Hij leek de détente-politiek 
nog verder te willen voeren dan Ford, die op dat punt grote weerstand had 
ondervonden binnen de Republikeinse Partij.74 In een toespraak over zijn 
buitenlandse politiek aan de University of Notre Dame in mei 1977 zei 
Carter dat de Amerikanen zich op het wereldtoneel jarenlang hadden laten 
leiden door een ‘inordinate fear of communism’ en een ‘belief that Soviet 
expansion was almost inevitable but that it must be contained’. Niet 
slechts de Sovjet-Unie, maar ook voormalige koloniën die nu tot de 
‘politically awakening world’ behoorden verdienden voortaan de aandacht 
van Amerika. ‘We can no longer separate the traditional issues of war and 
peace from the new global questions of justice, equity, and human rights’, 
aldus de president.75

     De politicoloog David Skidmore meent dat aan Carters 
prioriteitenstelling een ‘pragmatic strategy of adjustment to declining U.S. 
global power’ ten grondslag lag. De president week bewust af van het 
paradigma van de Koude Oorlog; niet militaire macht, maar diplomatie en 
economische samenwerking diende het middel te zijn om andere landen te 
overtuigen van gezamenlijke belangen. Op die manier zou de Verenigde 
Staten het gat kunnen dichten tussen ‘resources and commitments’.76 Met 
zijn visie op het buitenlands beleid oogstte Carter veel kritiek. Het zou een 
naïeve opstelling zijn van een president die bovendien bereid was te 
bezuinigen op defensie met het schrappen van projecten als de B-1 
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bommenwerper.77 Niet alleen de Republikeinen, maar ook de Coalition 
for a Democratic Majority meende dat de president te licht dacht over de 
ware bedoelingen van Moskou en zetten vraagtekens bij zijn plannen om 
de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Zuid-Korea.78

     Volgens Brzezinski liet Carter zich leiden door zijn ‘personal 
philosophy’ (...): He came to the Presidency with a determination to make 
U.S. foreign policy more humane and moral’.79 In deze visie pasten onder 
meer de in 1978 geratificeerde verdragen over de overdracht van de 
zeggenschap over het Panama Kanaal aan de Panamese regering. Aan de 
ratificatie ging een jaar van harde strijd en moeizame lobby vooraf. Carter 
kreeg in dit geval de steun van senator Herman Talmadge, die volgens 
Carter voorstemde ‘out of respect for me as a fellow Georgian’.80 De stem 
van senator John Stennis uit Mississippi kreeg Carter niet, ook al stelde de 
president hem een persoonlijk gesprek over de stimulering van de 
scheepsbouw in zijn zuidelijke staat in het vooruitzicht.81 Uit dit 
voorbeeld blijkt dat Carter, in tegenstelling wat historici onder wie 
Charles O. Jones hebben geschreven, wel degelijk toegaf aan special 
interests, waaronder belangen van Congresleden.82

     De sluiting van de Panama Kanaal-Verdragen kreeg voor de 
Democraten een wrange bijsmaak, want de kwestie dreef de conservatieve 
New Right naar een nieuw hoogtepunt. De conservatieven voerden een 
structurele campagne tegen wat zij het weggeven van een Amerikaans 
kanaal aan een marxistische dictator in Latijns Amerika noemden. De 
campagne, die de conservatieven zowel in het Congres als op grassroots-
niveau voerden, zette de New Right op het juiste spoor voor de presidents- 
en Congresverkiezingen van 1980.83 De president gaf de conservatieven 
nog tal van andere kansen om kritiek te uiten. Zo kwam onder Carter de 
normalisering van de betrekkingen met China tot stand, ondanks zijn 
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kritiek op het mensenrechtenbeleid van Peking. Na bemiddeling van de 
president onderschreven Israël en Egypte een vredesverdrag, de Camp 
David-Akkoorden, terwijl Carter in de kernwapenonderhandelingen met 
Moskou het SALT-II-Akkoord sloot. Hij trok dit verdrag, dat hij ter 
ratificatie had voorgelegd, uit de Senaat terug nadat Sovjet-troepen in 
december 1979 Afghanistan waren binnengevallen. Carter beantwoordde 
de inval met een harde waarschuwing: ‘An attempt by any outside force to 
gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on 
the vital interests of the United States of America, and such an assault will 
be repelled by any means necessary, including military force’.84 Dit door 
journalisten en wetenschappers tot Carter Doctrine bestempelde antwoord 
sloot ook het inzetten van kernwapens niet uit.85 Carter strafte de Sovjet-
Unie direct met economische sancties, waaronder een graanboycot, en 
indirect met een boycot van de Olympische Spelen van 1980 in Moskou. 
     Op het gebied van de buitenlandse politiek zag de Amerikaanse pers 
binnen Carters regering steeds een tweestrijd tussen de ‘duif’ Vance en de 
‘havik’ Brzezinski. Volgens Vance was die perceptie terecht. De minister 
vond dat Brzezinski zich had moeten beperken tot het leiden van de 
Nationale Veiligheidsraad, in plaats van initiatieven van het State 
Department te doorkruisen. Vance zag zichzelf als eerste 
buitenlandadviseur, naast een president die steeds het voortouw nam bij 
het bepalen van de buitenlandse agenda van de Verenigde Staten.86

Brzezinski zag het anders. Hij meende dat Vance er niet in slaagde de 
Amerikanen een brede conceptuele uitleg van Carters buitenlands beleid 
te geven en dat Carter er niet op voorbereid was om dat te doen. De 
uitgesproken Brzezinski zag zichzelf daardoor als het ware naar de 
voorgrond gedrongen. Hij nam die rol graag op zich en nam de 
spanningen met Vance op de koop toe.87

     De buitenlandse politiek van Carter werd vooral getekend door de 
gijzelingscrisis in Iran. In november 1979 bezetten radicale islamitische 
studenten de Amerikaanse ambassade in Teheran, als reactie op Carters 
besluit de verdreven sjah voor medische behandeling toe te laten tot de 
Verenigde Staten. De gijzeling ontaardde in een slepende kwestie. De 
mislukte reddingsactie Eagle Claw in april 1980, waarbij acht 
Amerikaanse militairen het leven lieten op Iraans grondgebied, kwam 
Carter op kritiek te staan van de liberals in het Congres. Zij meenden dat 
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hij voorrang had moeten geven aan overleg en niet voor een militaire optie 
had mogen kiezen. Vance, die tegen de reddingsmissie was, trad af.88 De 
minister vreesde een bloedbad in Teheran omdat de CIA niet met 
zekerheid kon zeggen of de gijzelaars zich nog altijd in de ambassade 
bevonden.89 Met de benoeming van senator Edmund Muskie, een liberal,
als de opvolger van Vance gaf Carter een belangrijk politiek signaal af. 
Sterk bekritiseerd in zijn eigen partij en diep gezonken in de 
opiniepeilingen, wist hij een zwaargewicht als Muskie te overreden een 
veilige zetel in de Senaat op te geven voor een functie in het kabinet.90

     De crises rond Iran en Afghanistan stelden Carters verworvenheden in 
de buitenlandse politiek in de schaduw en tekenden het laatste jaar van 
zijn presidentschap. De economische strafmaatregelen die de president in 
beide gevallen afkondigde leverden hem kortstondige bijval op. Het 
gevoel dat bij veel Amerikanen overheerste was echter dat hun land 
internationaal gezien machteloos stond. Jordan had Carter al in 1977 
gewaarschuwd dat conservatieven zijn buitenlandse politiek te liberal
vonden en dat Carters ‘image as a moderate-conservative’ onder hun 
kritiek zou lijden. De opmerking ‘To challenge Soviets for influence is 
‘conservative’, die Carter in de marge van het memo schreef, was in 1980 
niet veel meer waard. Conservatieven, maar ook liberals, verweten hem 
immers dat zijn politiek de Verenigde Staten slechts tot toeschouwer had 
gemaakt op het wereldtoneel.91

     De morele en humane buitenlandse politiek die Carter wilde voeren 
moest op den duur wijken voor de realiteit van de Koude Oorlog en de 
president ontkwam er uiteindelijk niet aan de defensieuitgaven te 
verhogen. De structurele hervorming van het buitenlands beleid die Carter 
in 1977 wilde inzetten was daarmee gestrand; tot een radicale breuk met 
de politiek van Ford kwam het niet. Carter gaf de onder Ford gesloten 
Helsinki-Akkoorden een prominente plaats in zijn beleid, maar hij slaagde 
er nooit in werkelijke steun onder de bevolking te krijgen voor zijn 
mensenrechtenpolitiek. Het was geen sterk ideologisch thema, wat het 
anti-communisme als pijler van de containment-doctrine wel was 
geweest.92
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2. Binnenland 

Gezien de heersende oliecrisis, die gedurende de jaren zeventig van tijd 
tot tijd leidde tot lange wachtrijen aan de benzinepompen, gaf Carter op 
binnenlands gebied prioriteit aan een nieuw energiebeleid. Vlak na zijn 
aantreden lanceerde hij al een voorstel, dat wat inhoud betreft 
karakteristiek was voor zijn manier van besturen: hij wilde ieder probleem 
vanuit elke mogelijke invalshoek bekijken, om uiteindelijk tot een 
alomvattende oplossing te komen. ‘Comprehensive’, zo moest ook de 
energiewet zijn, met aan de ene kant accijnsverhoging om de Amerikanen 
te stimuleren tot besparing en aan de andere kant de ontwikkeling van 
alternatieve energiebronnen en deregulering van de energiemarkt.93

     De president moest echter toezien hoe senatoren uit zuidelijke 
olieproducerende staten met eigen, veel minder vergaande 
ontwerpvoorstellen kwamen. Aan de andere zijde stuitte Carter op de 
liberals, voor wie zijn plannen niet ver genoeg gingen en die een veel 
verdergaande stimulering van alternatieve energiebronnen eisten. Hoewel 
Carters voorstel voor het instellen van een ministerie van Energie snel 
goedkeuring kreeg, duurde het tot oktober 1978 voordat het Huis van 
Afgevaardigden en de Senaat zijn hele energiewet aannamen. Het Congres 
zwakte deze National Energy Act wel met de nodige amendementen af. 
De politicologe Barbara Kellerman, die de energiewet als case study nam 
voor het beschrijven van presidentieel leiderschap, meent dat Carter in 
deze kwestie een totaal gebrek toonde aan wat zij ‘political skill’ noemt. 
Carter bewees niet het effectieve leiderschap dat tot vergaande 
doorvoering van de eigen voorstellen van een president leidt.94 Het gaat 
echter te ver, zoals Kellerman doet, om uit de energiekwestie af te leiden 
dat Carters hele presidentschap een ‘political failure’ was. 95 Op andere 
terreinen buitte hij wel degelijk zijn politieke capaciteiten uit, vaak in 
direct overleg met Congresleden. Een voorbeeld daarvan waren de 
Panama Kanaal-Verdragen. Carter liet het contact hierin niet alleen over 
aan de Congressional Liaison Staff van Moore, maar voerde zelf, 
persoonlijk en telefonisch, veel gesprekken met individuele senatoren.96

     Carter vierde binnenlandse successen met de instelling van een 
ministerie van Onderwijs en de deregulering van de transportsector en de 
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burgerluchtvaart. Tevens slaagde hij er in het Congres de Ethics in 
Government Act te laten aannemen die regels stelde aan het gedrag van 
overheidsfunctionarissen.97 Maar net als zijn energiewet kleedde het 
Congres een voorstel tot herziening van het belastingstelsel uit. Carter 
kende in zijn tweede jaar een lagere Congressional support score dan zijn 
Democratische voorgangers Johnson en John F. Kennedy.98 Senator 
Herman Talmadge schreef Carters problemen mede toe aan diens 
gewoonte Congresleden tijdens individuele gesprekken naar hun mening 
over talloze kwesties te vragen en de antwoorden als een spons op te 
zuigen. Carter gaf zelf geen enkel standpunt prijs, waardoor van discussie 
geen sprake was en Congresleden niet wisten of ze de president nu wel of 
niet beïnvloed hadden.99 Bij Carter leefde de opvatting dat het Congres de 
president diende te steunen als die zich voor een zaak had ingezet en het 
merendeel van het volk achter hem stond. Hij hechtte tevens groot belang 
aan cabinet government, waarbij het lobbyen in het Congres vooral een 
taak was van de departementen en overheidsdiensten. De liaisonstaf van 
Moore opereerde vanuit het Witte Huis, maar was veel minder omvangrijk 
dan onder eerdere presidenten.100

     Via het Office of Public Liaison lichtte het Witte Huis het publiek in 
over de binnenlands-politieke voorstellen van Carter. Deze dienst had als 
taak coalities op grassroots-niveau te vormen door het engageren van 
Democraten overal in het land en het benaderen van de plaatselijke pers in 
kiesdistricten van Congresleden. Eén van de belangrijkste taken van het 
Office of Public Liaison was het toelichten van de wekelijkse besluiten 
van de task force voor de bestrijding van de inflatie die Carter in het leven 
had geroepen.101 Het Office of Public Liaison werkte nauw samen met de 
binnenlands-politieke staf van Eizenstat, zodat beleidsinitiatieven steeds 
gepaard konden gaan met een publiciteitsoffensief. Naast energie draaide 
de binnenlandse politiek van Carter zijn gehele presidentschap 
voornamelijk rond een niet te beteugelen inflatie gecombineerd met 
stagnerende economische groei (stagflatie). Bij Carters aantreden beliep 
de inflatie 6 procent, terwijl 7,8 procent van de beroepsbevolking zonder 
werk zat. Het begrotingstekort dat Ford achterliet bedroeg 66 miljard 
dollar, het grootste tot dan toe in de Amerikaanse geschiedenis.102 Als 

97 Jimmy Carter, White House Diary (New York: Farrar-Straus-Giroux, 2010) 
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100 Jones, ‘Carter and Congress: From the Outside In’, 275. 
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Project, vol. I. 12-13 februari 1981. 5, 25, 97. Jimmy Carter Library. 
102 Jimmy Carter, Keeping Faith, 76. 
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fiscaal-conservatief wilde Carter uit de crisis komen zonder dat 
begrotingstekort verder op te laten lopen. Hij wilde de overheidsuitgaven 
juist verder beperken en in 1981 uitkomen op een begrotingsoverschot van 
52 miljard dollar.103 Een voorstel om iedere Amerikaan onmiddellijk 
vijftig dollar belastingvoordeel te geven trok hij al in april 1977 terug 
omdat dat de inflatie waarschijnlijk alleen maar zou aanwakkeren. Dit 
besluit kostte Carter onder liberals het nodige politieke krediet.104

     In zijn binnenlandse politiek kreeg Carter ook te maken met thema’s 
die voor behoudende protestanten en katholieken een bijzondere lading 
hadden. Abortus en het Equal Rights Amendment (ERA) waren daarbij de 
belangrijkste issues. Het federale Hooggerechtshof had in 1973 in de zaak 
Roe v. Wade bepaald dat staten geen recht meer hadden om vrouwen in 
het eerste trimester van de zwangerschap beperkingen op te leggen wat 
betreft vruchtafdrijving. Carter had zich altijd al tweeslachtig over het 
vonnis uitgelaten en wendde als president in deze kwestie op geen enkele 
manier zijn invloed aan ten gunste van de staten. Het ERA was een andere 
zaak die in dezelfde tijd speelde en die de gemoederen onder 
geloofsgemeenschappen hoog deed oplopen. Bedoeld als amendement op 
de grondwet om seksediscriminatie expliciet te verbieden, hadden 33 
staten het in 1974 al geratificeerd. Zeventien staten, waaronder Georgia en 
tien andere staten van de voormalige Confederatie, verwierpen het 
amendement, onder meer onder druk van het religieuze activisme. 
Tegenstanders van het ERA zagen het amendement als een bedreiging van 
de in hun ogen door God voorgeschreven relatie tussen mannen en 
vrouwen. Het ERA zou vrouwen bijvoorbeeld het recht geven op banen 
waarvoor zij nooit in aanmerking waren gekomen, zoals gevechtsfuncties 
in de strijdkrachten. Tevens zou het ERA vrouwen aanmoedigen hun 
carrière boven het gezin te stellen, waarmee een hoeksteen van de 
Amerikaanse samenleving in gevaar zou komen.105 Hoewel hij de 
electorale repercussies kon inschatten, sprak Carter zich uit voor het ERA, 
waarvoor zijn echtgenote Rosalynn actief campagne voerde. 
     Carter zag de White House Conference on the American Family, die hij 
kort na zijn aantreden had aangekondigd, als een forum waar de religieuze 
kiesgroepen stoom zouden kunnen afblazen. Door andere politieke 
prioriteiten vond de conferentie pas in 1980 plaats en conservatieve 
activisten zorgden er voor dat kwesties als het ERA, abortus en 
homorechten op de agenda kwamen. Carter was bereid een brug naar de 
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fundamentalisten, evangelicals en behoudende katholieken te bouwen en 
in januari 1980 had hij een ontbijt op het Witte Huis met enkele 
protestantse leiders, onder wie Jerry Falwell.106 Een jaar eerder was 
Falwells Moral Majority als politieke organisatie formeel opgericht, met 
Washington als hoofdkwartier. Falwell noemde abortus, echtscheiding en 
seculier humanisme daarbij de grootste bedreigingen binnen de 
Amerikaanse samenleving en karakteriseerde Moral Majority als ‘pro-life, 
pro-family, pro-moral, and pro-American’.107 Het ontbijt leverde geen 
politieke verzoening op, want religieuze kiesgroepen keken op dat 
moment al verwachtingsvol naar de Republikeinse presidentskandidaat 
Ronald Reagan, die vakkundig op hun sentimenten inspeelde.108

2. Ideologische positie en leiderschap 

Tussen liberals en conservatieven 

In een toespraak tijdens de campagne van 1976 zei Carter te hopen als 
president ‘the old stereotypes about liberals, conservatives, about 
obstacles that have been in the path of progress and have discouraged 
serious political discourse throughout the country for too many years’ te 
kunnen slechten.109 Als realist moet Carter geweten hebben dat dit zowel 
in de binnenlandse als de buitenlandse politiek onmogelijk was. 
Aangetreden als ‘man van het centrum’ of, zoals hij zelf zei, een 
‘Southern moderate’,110 kwam Carter vanaf de eerste dag van zijn 
presidentschap onder druk te staan van de linker- en rechtervleugel van de 
Democratische Partij. De rechtervleugel, overwegend bestaande uit 
zuidelijke conservatieven, wilde voorkomen dat Carter een te liberal
sociaal en financieel beleid zou voeren. De linkervleugel, gedomineerd 
door de noordelijke liberals, wilde dat Carter juist meer federaal 
overheidsgeld besteedde aan sociale programma’s en niet regeerde met 
het slot op de schatkist. Doordat het sectionalisme in de Amerikaanse 
politiek nog steeds doorwerkte moest Carter toezien hoe zuidelijke 

106 William Martin, With God on Our Side. The Rise of the Religious Right in 
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Democraten sommige van zijn voorstellen, waaronder de hervorming van 
het uitkeringsstelsel, torpedeerden omdat ze die te liberal vonden.111

Robert Byrd bijvoorbeeld, de conservatieve Democratische fractieleider in 
de Senaat en afkomstig uit West Virginia, was niet bereid Carter veel 
krediet te geven.112

     Een jaar na zijn aantreden maakte de president een ideologische 
tussenbalans op. ‘In many cases I feel more at home with the conservative 
Democratic and Republican members of Congress than I do with the 
others, although the others, the liberals, vote with me much more often’, 
schreef hij.113 Als president maakte Carter 31 keer gebruik van zijn 
vetorecht, maar in twee gevallen maakte het Congres dat veto met een 
tweederde meerderheid ongedaan. Omdat zijn eigen partij de meerderheid 
vormde in het Congres, bezorgde dit Carter ernstig gezichtsverlies.114

     In 1978 haalde Carter de banden aan door de liaisonstaf met het 
Congres uit te breiden. Een bitter noodzakelijke stap, omdat Carter sinds 
zijn aantreden veel politici had geschoffeerd met voorstellen die uit de 
hoge hoed leken te komen en waarover geen vooroverleg met 
afgevaardigden of senatoren was gevoerd.115 Glad meent dat de president 
met zijn maatregelen bovendien compensatie zocht voor de inmiddels 
gebleken ‘weaknesses of the Georgia staff’.116

     De wrijvingen met het Congres zijn in het kader te plaatsen van de 
‘continue politieke campagne met andere middelen’117 die Carter tijdens 
zijn presidentschap voerde. Die permanente campagne was bedoeld om de 
fragiele electorale coalitie die hem in 1976 in het zadel had geholpen te 
versterken met het oog op zijn geplande herverkiezing in 1980. In een 
politiek-strategisch memo dat Carter als ‘excellent’ aanmerkte benadrukte 
zijn opiniepeiler Caddell dat Carter in 1976 grote groepen traditionele 
Democratische kiezers – blanke arbeiders, katholieken, joden, zwarten en 

111 Desmond King, ‘Sectionalism and Policy Formation in the United States: 
President Carter’s Welfare Initiatives’, British Journal of Political Science, Vol. 
26, No. 3 (July 1996) 350-351. 
112 Jimmy Carter, Keeping Faith, 71-73. 
113 Idem, 102. 
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Folder: Memoranda-Pat Caddell 12/10/76-12/21/76. Jimmy Carter Library. 
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armen – achter zich had gekregen, maar dat de marges dun waren 
geweest. Bovendien namen sommige kiesgroepen, zoals de arbeiders, in 
het midden van de jaren zeventig in omvang af. De basis voor een 
overwinning in 1980 diende daarom ook in demografisch opzicht breder 
te zijn en lag mogelijk bij blanke protestanten, jongeren, de middenklasse 
en op het platteland.118 Om die kiesgroepen te benaderen had Carter 
volgens de politicologe Kathryn Dunn Tenpas een ‘campaign-mode White 
House’ moeten hebben, waarbij hij en zijn staf, naast het ontwikkelen van 
beleid, constant op doelgroepen in het electoraat hadden moeten 
inspelen.119 Nixon was daar een meester in gebleken, maar Carter was er 
halfslachtig in. Aan het begin van zijn presidentschap hield hij nog wel 
town meetings waar burgers vragen konden stellen of verscheen hij in een 
tv-interview waarbij het publiek hem kon bellen. Gaandeweg verloor hij 
zijn interesse daarin en besloot hij dat het Office of Public Liaison en 
opiniepeilingen genoeg waren om voeling te houden met de Amerikaanse 
kiezer.
     Carter nam lang niet alle peilingen serieus, maar hechtte wel geloof 
aan Caddell, die in zijn memo beweerde dat de tijd rijp was voor een 
‘political realignment’ in de Verenigde Staten, de opgang van een nieuwe 
politieke constellatie die Carter zou kunnen entameren. Hij riep Carter op 
een ‘fundamentally new ideology’ uit te werken, die verder ging dan zijn 
‘benevolent conservatism’. Carter diende meer dan ooit uit te dragen dat 
de oude structuren van het ‘liberal-conservative continuum’ niet meer 
voldeden voor het definiëren van de Amerikaanse politiek.120 Bij het 
ontwikkelen van zo’n ideologie had Carter het meest te duchten van wat 
Caddell het ‘liberal establishment’ noemde, een relatief kleine groep 
politici, maar met veel invloed in de media en het Congres. Carters 
opgave was het die noordelijke vleugel met de zuidelijke vleugel samen te 
brengen op een ‘common ground’. Opmerkelijk genoeg zag Caddell in het 
conservatisme weinig gevaar voor Carter en kon hij zich niet voorstellen 
dat de Republikeinse Partij, die volgens hem ‘bent on self-destruction’ 
was, met een andere dan een gematigde kandidaat de verkiezingen van 
1980 in zou gaan.121 Met een goed presidentschap kon Carter veel 
gematigde kiezers naar zich toe trekken. Caddell achtte het daarbij 
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cruciaal dat de president zijn imago behield dat hij niet tot het ‘traditional 
political establishment’ behoorde.122

     In zijn memo ging Caddell ook voorbij aan het neoconservatisme. De 
neoconservatieve voortrekkers waren, zo zegt Irving Kristol, 
‘disillusioned liberals’ geweest, ‘disillusioned with the newest twists and 
turns of that liberalism, but also (in varying degrees) with their past 
liberalism whose inherent flaws now rose to visibility’.123 De 
neoconservatieven kritiseerden wat de historicus Ronald Havenaar de 
‘onbedoelde gevolgen van de verzorgingsstaat’ noemt: de bureaucratie 
was in de jaren zeventig blijven groeien, terwijl de afhankelijkheid van 
uitkeringstrekkers moreel gezien ‘nadelige gevolgen had voor 
arbeidsethos en verantwoordelijkheidsgevoel’.124 Vanaf de rechterkant 
van het partijspectrum uitten de neoconservatieven bittere kritiek op 
Carters beleid. Hij zou zich op binnenlands gebied laten inpalmen door de 
liberals, terwijl zijn buitenlandse politiek te naïef was en bovendien te 
coulant ten opzichte van Moskou.125 Als ‘right-wing liberals’126 kregen de 
neoconservatieven steeds meer invloed op de conservatieven rond Reagan 
en uiteindelijk bereikten zij dat de Republikeinse Partij het accent niet 
langer legde op het afbreken van de welfare state, maar op de 
herstructurering van het systeem.127 Steinfels zegt dat de 
neoconservatieven hun beweging zagen als ‘nothing but the continuation 
of liberalism, slightly adjusted to changing circumstances’; het waren in 
hun ogen politici als Carter die de weg van het ware liberalisme verlaten 
hadden.128 Zo stonden de neoconservatieven afwijzend tegenover Carters 
populisme, waarin zij een bedreiging voor het Amerikaanse establishment 
zagen.129

     Hoewel Caddells memo derhalve een belangrijke leemte vertoonde, 
zegt de historicus William Leuchtenburg dat Carter zich er bij de invulling 
van zijn presidentschap vergaand door liet leiden. Bij zijn zoektocht naar 
een nieuwe ideologie die zowel post-liberal als post-conservatief diende 
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te zijn deed Carter de perceptie ontstaan dat hij zich qua beleid steeds in 
het midden bewoog. Maar zowel in de binnenlandse als de buitenlandse 
politiek voerde Carter beleidspunten door die naadloos aansloten op de 
agenda van de liberals.130 Zo gaf de president onder meer voorrang aan 
het grote-stedenbeleid, kinderbescherming, bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, milieu, herziening van de belastingwet en 
consumentenbescherming. Carter benoemde tevens veel zwarten tot 
rechter en verleende dienstweigeraars uit de Vietnam-tijd amnestie. Hij 
sprak zich uit voor homorechten en het Equal Rights Amendment. In zijn 
buitenlands beleid legde Carter de nadruk op de mensenrechten en sloot 
hij de Panama Kanaal-Verdragen. Dat Carter ondanks al deze punten te 
boek stond als een president van het centrum had meerdere oorzaken. De 
noordelijke liberals beschouwden hem als een indringer, wat Carter 
versterkte door vast te houden aan zijn status als outsider. Daarnaast ging 
Carter op belangrijke punten, zoals een voorstel voor de invoering van een 
nationaal ziektenkostenstelsel en de instelling van een commissie van 
advies over de doodstraf, uiteindelijk niet met de liberals mee.131 Carters 
economisch conservatisme ten slotte was een element dat hem, hoewel hij 
een partijgenoot was, tot vijand van de liberals maakte. Om de inflatie te 
bestrijden streefde Carter naar een sluitende begroting en minder 
overheidsuitgaven. In 1978 en 1979 besloot hij zelfs tot bezuinigingen die 
armenhulp en schoollunches raakten, hoewel Eizenstat en Mondale hem 
waarschuwden dat dit beleid zijn herverkiezing zou bemoeilijken.132

Carter was er evenwel van overtuigd dat hij ‘liberal ends’ kon bereiken 
‘by conservative means’.133

Liberals gaven tijdens zijn regering fel af op Carter. Senator George 
McGovern meende dat niet slechts de linkervleugel, maar de ‘mainstream’ 
van de Democratische Partij ontevreden was met de president omdat 
Carter de ‘old-fashioned Democratic philosophy’ volledig negeerde.134

Nader onderzoek naar Carters omgang met liberals had McGovern en 
anderen kunnen leren dat de president zich in het verleden zelfs 
denigrerend over hen had uitgelaten. ‘Even a liberal can find the truth if 
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you give him enough time’, zo luidde in 1970 het cynische commentaar 
van Carter op de vaststelling van liberals in Georgia dat het 
gouverneurschap van de racist Lester Maddox vanuit hun optiek ook 
goede dingen had opgeleverd.135 Eén van de waarheden die liberals
volgens Carter dienden te onderkennen was dat de federale overheidskas 
niet onuitputtelijk was. Hij hield liberale leiders steeds voor dat hij mede 
gekozen was ‘to bring fiscal responsibility to the federal government’.136

Carter paste hier geheel in het populisme, dat naast speerpunten als het 
creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van onderwijs een aversie 
tegen buitensporige financiële schuld heeft. ‘These same political beliefs – 
some of them creating inherent conflicts – were to guide me in the Oval 
Office’, aldus Carter over het populisme.137 Zoals hij dat als gouverneur 
met de staatskas van Georgia had gedaan, beschouwde Carter zich als 
president als de hoeder van de federale schatkist. Net als in Atlanta was 
zijn houding in Washington die van een zakenman die een financieel 
gezond bedrijf wil leiden, of, zoals de historicus Leo Ribuffo zegt, van ‘a 
trained engineer who prided himself on making technical decisions 
unburdened by ideology’.138 Ribuffo kwalificeert Carter als een ‘latter-day 
progressive in the White House’, een president die in de geest van het 
Progressivism – ‘the kind of liberalism dominant before the New Deal‘ – 
‘promoted efficiency instead of economic equality, tried to raise the 
nation’s moral tone, and assailed ill-defined ‘special interests’ in the name 
of an ill-defined common good’.139 Het Progressivism was een samenstel 
van in brede lagen van de Amerikaanse bevolking gedragen 
hervormingsbewegingen aan het begin van de twintigste eeuw, dat, 
volgens de historici Arthur Link en Richard McCormick, het doel had ‘to 
bring justice and order to an industrial society’.140 Carter streefde 
inderdaad naar hervormingen, maar om hem alleen als een progressive te 
bestempelen doet hem tekort. De eerder genoemde, alomvattende 
ideologische beschrijving die Gary Fink van Carter als gouverneur gaf en 
Carters eigen uitlatingen over ideologie waren immers ook als president 
op hem van toepassing. 
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Worsteling met het leiderschap 

Carter illustreerde zijn opvatting van leiderschap en beleidsprioriteiten 
treffend in zijn jaarlijkse toespraken tot het Congres over de State of the 
Union. In zijn eerste toespraak in  1978, wees hij op de ‘limit to the role 
and the function of government’. Bij de private sector en niet bij de 
regering lag de sleutel tot economische groei. Carter onderstreepte verder 
dat hij – voortbouwend op zijn populistische campagnebelofte – het 
initiatief had genomen om het overheidsapparaat te reorganiseren. Hij 
ging de tussenlaag van ‘lawyers, accountants, and lobbyists’, die het volk 
het zicht op de regering ontnam, wegvagen.141 Zijn tweede toespraak 
benutte Carter in 1979 voor het verkondigen van een New Foundation die 
gelegd kon worden door de sanering van de economie, een stijging van 
het vertrouwen in de politiek, de stroomlijning van de regering en de inzet 
voor een langdurige vrede. Hij benadrukte dat het fundament zou rusten 
op een gezonde overheidsbegroting en niet op ‘excessive government 
growth’, andermaal een vermaning in de richting van de linkervleugel van 
de Democratische Partij.142 Leuchtenburg meent overigens dat het 
fundament er nooit kwam, want ‘the phrase was stillborn’ en Carter sprak 
er nooit meer over. Het toonde aan dat Carter noch het volk, noch zijn 
eigen medewerkers, een ‘conceptual design’ kon overleggen met een 
thema waar zijn regering om zou draaien.143 Een jaar later meende Carter 
in zijn jaarlijkse rede tot het Congres evenwel dat ‘a new spirit of unity 
and resolve’ inderdaad voet had gevat in de Verenigde Staten.144 Ten 
slotte zei hij in 1981 dat de Unie in een gezonde toestand verkeerde, maar 
dat er desondanks ernstige problemen waren, zoals de nog steeds 
aanhoudende inflatie en de gijzelingscrisis in Iran. Het was zijn laatste 
toespraak tot het Congres als president en Carter greep hem aan om alle 
verworvenheden van zijn regering op te sommen. Daaronder was een 
aantal liberale punten zoals het ontwikkelen van beleid voor de grote 
steden, de aanstelling bij de overheid van meer mensen die tot 
minderheden behoorden, de verhoging van het minimumloon en het 
opzetten van een ministerie van Onderwijs. Nochtans droeg de begroting 
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die Carter voor 1982 bij het Congres indiende het stempel van de 
‘prudence and restraint’ die zijn beleid sinds 1977 hadden gekenmerkt.145

     Carter sprak veelvuldig over de noodzaak van een sluitende begroting, 
maar met het definiëren van de overige aspecten van het presidentieel 
leiderschap had hij vanaf het begin grote moeite. Hij ondervond hierbij de 
nadelige gevolgen van de politieke fragmentatie en afnemende partijtrouw 
die zich in de Verenigde Staten manifesteerden. De fragmentatie leverde 
Carter problemen op bij het formuleren van één of enkele thema’s 
waarmee hij direct belangrijke kiesgroepen had kunnen aanspreken.146 In 
juni 1977 waarschuwde Rafshoon Carter al dat de Amerikanen hem als 
een inconsistent leider beschouwden en dat hij die perceptie snel diende te 
wijzigen wilde hij een diepere electorale steun kweken.147 Volgens een 
model dat de politicoloog John Kessel ontwikkelde slaagde Carter er door 
zijn fiscaal-conservatisme niet in de ‘moderate liberal coalition’ tot stand 
te brengen die de meest werkbare is binnen de Democratische Partij. In 
die partij waren steeds meer issue groups vertegenwoordigd die met 
elkaar gemene zaak dienden te maken, een gegeven waar Caddell te licht 
aan voorbij ging. Caddell en Carter kregen op zich wel meer oog voor die 
kiezers, maar dachten bij het uitzetten van een strategie tegelijkertijd nog 
in de destijds reeds achterhaalde indeling van de Democratische Partij in 
demografische groepen. Die groepen waren juist gefragmenteerd als 
gevolg van politieke kwesties en politici dienden hen anders te benaderen 
dan in het verleden.148 Ribuffo heeft er op gewezen dat de binnenlands-
politieke voorstellen die Carter door het Congres kreeg en zijn successen 
in het buitenland nooit meer waren dan pyrrusoverwinningen, met grote 
politieke gevolgen, want ‘from Camp David to the Energy Act, his actions 
energized Republican conservatives or alienated major Democratic 
constituencies’.149 Terwijl de inflatie aanhield en automobilisten opnieuw 
in lange rijen moesten aansluiten om aan brandstof te komen, zei in het 
voorjaar van 1979 nog maar 25 procent van de Amerikanen vertrouwen te 
hebben in de president.150 Een toespraak die hij in april hield en waarin hij 

145 Jimmy Carter, State of the Union Address, 16 januari 1981, 1, 3, 6. Jimmy 
Carter Library. 
146 Broder, Changing of the Guard, 125. 
147 Memo van Gerald Rafshoon aan president Jimmy Carter, 14 juni 1977. Box 
34, Chief of Staff Jordan, Folder: ‘Image Analysis and Change’. 11-14. Jimmy 
Carter Library. 
148 John H. Kessel, Presidential Campaign Politics. Coalition Strategies and 
Citizen Response, Third Edition (Chicago: The Dorsey Press, 1988) 106, 111. 
149 Ribuffo, ‘Jimmy Carter and the Crisis of Confidence’, 169. 
150 Kevin Mattson, What the Heck Are You Up To, Mr. President? Jimmy Carter, 
America’s ‘Malaise,’ and the Speech That Should Have Changed the Country
(New York: Bloomsbury, 2009) 7. 
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de Amerikanen waarschuwde dat zij ook op energiegebied binnen zekere 
‘limits’ zouden moeten gaan leven, leek aan dovemansoren gericht.151

     Gezien de ongunstige uitslagen in de opiniepeilingen zag Carter zich 
gedwongen zijn opties te overwegen en hij besloot ook hier alomvattend 
te werk te gaan. Afgaand op Caddell, die in memo’s in april en mei 
onderzoeken verwerkte die wezen op een toenemend pessimisme onder de 
Amerikanen, stemde Carter er mee in deskundigen van uiteenlopende 
vakgebieden te raadplegen om zo de vinger te krijgen achter de 
maatschappelijke stemming in het land. Eind mei voerde hij overleg met 
hen op het Witte Huis, waarbij de centrale vraag was welke rol de 
president diende te spelen als de oorzaak van de problemen waarmee de 
Verenigde Staten kampte in de cultuur, sociale structuur en de economie 
lag.152 Het overleg leverde geen pasklaar antwoord op, maar de historicus 
Kevin Mattson meent dat Carter ook zelf eenvoudig de volgende diagnose 
had kunnen stellen: ‘The country was pissed–in a state of outrage’.153 In 
het licht van de brandstoftekorten speelde Carter met de gedachte om 
opnieuw een toespraak over het energievraagstuk te houden, maar hij 
verwierp die onder druk van Caddell. De opiniepeiler, formeel in dienst 
van het Democratic National Committee en niet van het Witte Huis, kreeg 
Carter zover dat hij begin juli een retraite hield met zijn staf, 
kabinetsleden en adviseurs, onder wie Charles Kirbo, in het presidentiële 
buitenverblijf Camp David.154 Daar ontving de president Congresleden, 
vakbondsleiders, economen en andere wetenschappers, religieuze leiders 
en gouverneurs die hun licht lieten schijnen op de maatschappelijke, 
politieke en economische situatie in het land. Na dagen van beraad hield 
Carter op 15 juli een televisietoespraak, waarin hij de energiekwestie aan 
morele thema’s verbond. In de rede, getiteld ‘Energy and the Crisis of 
Confidence’, zei hij dat de Verenigde Staten in de greep was van een 
vertrouwenscrisis en dat alleen doortastend regeringsoptreden en offers 
van de bevolking het land daarvan zouden kunnen verlossen.155 Volgens 
Carter was vertrouwen in de toekomst één van de pijlers geweest waarop 
Amerika als natie was gebouwd, maar het gebrek daaraan dreigde nu het 
‘social and political fabric of America’ te vernietigen. Hij riep zijn 
landgenoten op ‘self-indulgence and consumption’ af te zweren en terug 
te keren naar waarden als ‘hard work, strong families, close-knit 

151 Idem, 20-21. 
152 Idem, 92. 
153 Idem, 97. 
154 Jimmy Carter, Keeping Faith, 116. 
155 Energy and the Crisis of Confidence, toespraak van Jimmy Carter, 15 juli 
1979. American Presidency Project. University of California/St. Barbara, 
www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=32596&st=&st1=. 
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communities, and our faith in God’. De president zag Amerika op een 
keerpunt in de geschiedenis, waarbij het volk kon kiezen uit twee wegen. 
De ene weg zou leiden naar ‘fragmentation and self-interest’, de andere 
naar ‘common purpose and the restoration of American values’. Carter 
stak tevens de hand in eigen boezem, want hij zei dat hij zich als 
president, ondanks zijn campagnebeloften, had laten isoleren van het volk. 
Zijn ambiteuze programma dat hij in 1976 als kandidaat had verkondigd 
was, zo zei hij, niet meer dan een ‘mixed success’ geworden.156

     Voorstanders van Carter prezen de toespraak als een uiting van 
presidentieel leiderschap, terwijl tegenstanders meenden dat de president 
de Amerikanen zelf de schuld van alle ellende gaf. De media noemden de 
rede al snel de ‘malaise-toespraak’, hoewel Carter dat woord niet gebruikt 
had.157 Zoals het Playboy-interview hem achtervolgde als kandidaat in de 
campagne van 1976, zo bleef de ‘malaise-toespraak’ hangen aan Carter 
als president.158 Edward Kennedy, zijn grote rivaal in de Democratische 
Partij, zei dat de rede bij hem alle twijfel wegnam die hij nog had om mee 
te doen aan de presidentsverkiezingen van 1980.159 Aan conservatieve 
zijde constateerde Ronald Reagan dat Carter van de malaise binnen zijn 
regering een ‘national malaise’ had gemaakt en dat de toespraak 
uiteindelijk een teken was van het absolute bankroet van het liberalisme. 
‘For the average American the message is clear: Liberalism is no longer 
the answer–it is the problem’, aldus Reagan.160

     Kevin Mattson ziet de toespraak in het licht van het debat over de jaren 
zeventig in de Verenigde Staten. Terwijl hij de rede inhoudelijk prijst, 
meent Mattson dat de Amerikanen de boodschap niet oppikten, waardoor 
grote veranderingen, zoals een grootschalige verandering van levensstijl, 
uitbleven. Mattson leidt daar uit af dat Carters toespraak min of meer de 
afsluiting van de jaren zeventig vormde en de opkomst van het 
conservatisme alleen maar versnelde.161 De scheiding die Mattson 
aanbrengt is uiteraard subjectief, want het punt waarop Carter de 

156 Idem. 
157 De Washington Post had in de berichtgeving rond de retraite in Camp David 
het woord malaise al gebruikt, dat na Carters toespraak ging rondzingen. Zie: 
Mattson, What the Heck Are You Up To, Mr. President, 164. 
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persoon van Carter en zijn presidentschap de interpreteren. Zie: Ribuffo, ‘Jimmy 
Carter and the Crisis of Confidence’, 164. 
159 Edward M. Kennedy, True Compass. A Memoir (Londen: Little, Brown, 2009) 
367.  
160 Ronald Reagan, ‘Foreword’, in: James C. Roberts, The Conservative Decade. 
Emerging Leaders of the 1980s (Westport: Arlington House Publishers, 1980) 
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161 Mattson, What the Heck Are You Up To, Mr. President?, 11, 250. 
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conservatieven in de kaart speelde kan ook aan het begin van zijn 
presidentschap liggen, bij zijn besluit om zich niet in te spannen voor 
baptistische geloofsgenoten die uit behoudende overwegingen op hem 
hadden gestemd. Interessanter is Mattsons constatering dat Carter zich bij 
de totstandkoming van de ‘malaise-toespraak’ volledig liet leiden door 
Caddell, die zich naast zijn werk als opiniepeiler steeds meer als politiek 
adviseur opwierp en daarbij rivaliseerde met Hamilton Jordan.162 Het was 
Caddell die Carter attent maakte op het boek The Culture of Narcissism,
in 1979 gepubliceerd door de historicus en sociaal-criticus Christopher 
Lasch. Lasch, die aanwezig was geweest bij het overleg op het Witte Huis 
in mei, constateerde onder meer dat ‘Defeat in Vietnam, economic 
stagnation, and the impending exhaustion of natural resources have 
produced a mood of pessimism in higher circles, which spreads through 
the rest of society as people lose faith in their leaders. The same crisis of 
confidence grips other capitalist countries as well’. Na de onrustige jaren 
zestig hadden de Amerikanen zich volgens hem naar binnen gekeerd en 
voor de meesten golden nu nog slechts ‘purely personal preoccupations’. 
Lasch meende dat het liberalisme al lang niet meer in staat was de 
maatschappelijke ontwikkelingen te verklaren, maar dat er geen andere 
ideologie voor in de plaats was gekomen.163 Carter, die al langer had 
benadrukt dat het liberalisme alleen niet alle oplossingen kon bieden, had 
eerder dat jaar al ondervonden dat zijn New Foundation als alternatieve 
ideologie ook niet was aangeslagen. Ribuffo heeft er op gewezen dat 
Carter lang niet zo zwaar op het werk van Lasch leunde als 
mediaberichten wilden doen geloven, maar dat de president niettemin 
aangesproken werd door passages waarin Lasch het afgenomen 
arbeidsethos, een gebrek aan vertrouwen in de toekomst en preoccupatie 
met het heden aan de orde stelde.164 Overigens had Arthur Schlesinger jr. 
eind jaren zestig in zijn boek The Crisis of Confidence al geconstateerd 
dat de ‘vital sense of national community’, die de Amerikanen altijd 
hadden gehad, plaatsgemaakt had voor fragmentatie, waarbij mensen de 
politiek de rug toekeerden.165 De problemen die Carter benoemde waren 
dus niet nieuw. 
     In een memo na de toespraak constateerde Jordan dat Carter te veel 
met zijn regering werd vereenzelvigd. ‘We have to think, plan and act 
now to make that transition from managing the government to leading the 
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country’, schreef hij aan de president.166 Deels afgaand op advies van de 
deskundigen die hij naar Camp David had laten komen en die hij had 
gevraagd naar hun mening over zijn kabinet, besloot Carter op 17 juli tot 
een herschikking van zijn regering. Afgaand op het advies dat hij alleen 
nog loyale ministers moest dulden, vroeg Carter het voltallige kabinet 
ontslag in te dienen, in plaats van enkele ministers te vervangen en het 
daarbij te laten. Hoewel drie dagen later vijf nieuwe ministers waren 
aangetreden en de anderen zonder discussie op hun post waren gebleven, 
kwamen de media met het commentaar dat zowel het kabinet als Carter 
zelf wankelden.167 Bovendien zette het ‘gedwongen’ vertrek van minister 
van Gezondheid, Onderwijs en Welzijn Joseph Califano kwaad bloed bij 
de liberals. Califano was politiek adviseur van president Johnson geweest 
en daarmee in de regering-Carter de verbinding van linkse Democraten 
met de Great Society van de jaren zestig.168 ‘I handled the cabinet changes 
very poorly’, zei Carter in zijn memoires.169 Ribuffo concludeert dat 
Carter zich daarmee nog te zacht uitdrukte, want de ‘political and 
inspirational benefits’, zo die er onmiddellijk na de ‘malaise-toespraak’ al 
geweest waren, deed de president met zijn vervolgactie volledig teniet.170

     Volgens Anne Wexler, die aan het hoofd stond van het Office of Public 
Liaison van het Witte Huis, had Carter de pijnlijke ‘malaise-toespraak’ 
nooit hoeven te houden als hij van meet af anders te werk was gegaan. Zij 
zag het als een fundamentele fout dat Carter als president vasthield aan 
zijn positie als outsider, wat moeizame relaties met het Congres en 
problemen bij het ontwikkelen van leiderschap impliceerde. Bovendien 
verweet Wexler Rafshoon ‘image making’ en een buitenproportionele 
invloed op de president, die daar met een groeiend cynisme onder het volk 
en journalisten voor moest boeten.171

     De historici Andrew Flint en Joy Porter wijzen er op dat Carters 
toespraak mede ingegeven was door zijn persoonlijke ervaring als 
wedergeboren christen. Met zijn toespraak volgde Carter de typische 
volgorde van die ervaring, namelijk identificatie van het probleem, 
terugtrekken in meditatie, besluit tot toewijding, aankondiging van een 
wedergeboorte. Het was een ‘need for a revitalization of trust in his 
presidency’ die Carter tot de toespraak gedreven had.172 De historicus 
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Bruce Schulman plaatst de ‘malaise-toespraak’ in een ander en meer 
aannemelijk kader. Hij meent dat het gebrek aan vertrouwen in regering 
en overheid, dat sinds de jaren zestig onder de Amerikanen was gegroeid, 
rond Carters rede een hoogtepunt bereikte. De toespraak was daarmee 
niets anders dan een symptoom.173 Er waren betere omstandigheden 
denkbaar voor een president om te beginnen aan zijn 
herverkiezingscampagne. 

3. Voorverkiezingen en conventie

Breuk met het verleden 

‘I had always intended to seek reelection.’174 Carter deed deze bekentenis 
in zijn memoires, terwijl hij in interviews in de eerste jaren van zijn 
presidentschap steeds zei nog geen besluit te hebben genomen over zijn 
politieke toekomst. In november 1978 kwamen Carter en Mondale 
overeen het nogmaals als team te proberen en de president maakte zijn 
voornemen bekend op 4 december 1979. In een korte toespraak zei hij als 
president fouten te hebben gemaakt, maar daar van te hebben geleerd. Hij 
zei dat er geen eenvoudige oplossingen waren voor stijgende 
energieprijzen en inflatie, maar vroeg tevens om vertrouwen. De liberals
zette Carter nogmaals op hun plaats met de opmerking ‘We cannot spend 
our way out of every problem’.175

     Waar Carter in 1976 nog intens campagne had gevoerd in de 
primaries, lag de situatie in 1980 totaal anders. De Democratische 
voorverkiezingen werden nu overschaduwd door crises als de gijzeling in 
Iran,  de Sovjet-bezetting van Afghanistan en de aanhoudende inflatie. In 
het licht van deze ontwikkelingen besloot Carter geen uitgebreide 
reizende campagne te voeren en brak hij met de tactiek die hij had 
gevolgd sinds 1962. ‘I did not ignore the Democratic primary contests, but 
depended on Fritz, Rosalynn, and others to do the campaigning’, aldus 
Carter.176 Volgens Rosalynn Carter verkeerde Carter in een ‘no-win 
situation during a critical election time’. Want als de president intensief 
door het land ging toeren, zou er kritiek komen dat hij niet in het Witte 
Huis bleef om leiding te geven. Bleef hij daarentegen in het Oval Office,
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dan zou hij het verwijt krijgen zich als politicus achter zijn ambt te 
verschuilen.177 Jordan beval Carter aan wel enige campagneactiviteiten te 
ondernemen, maar hield de president voor dat ‘being a good Chief 
Executive was the best politics of all’.178 In wezen was Carter daarmee 
aangeland bij de Rose Garden-strategie die Ford in 1976 hanteerde en 
waarop hij als Democratische uitdager zware kritiek had geoefend. 
Hoewel hij het grootste deel van de tijd in het Witte Huis bleef, hield 
Carter zich niet geheel afzijdig van het campagnevoeren. Zo voerde hij 
bijvoorbeeld voor de caucus in Iowa in januari 1980 vele 
telefoongesprekken met groepen sympathisanten in die staat.179

     Caddell had zich reeds in februari bezorgd getoond over het besluit van 
Carter geen persoonlijke campagne te voeren. Hij roemde Carter als ‘An 
excellent politician, when in fighting trim perhaps the best campaigner in 
the business’.180 Caddell beschreef Carter nu als ‘rusty, not in a campaign 
mindset’. Door Carters besluit zich niet persoonlijk onder de kiezers te 
begeven ontbrak een belangrijke schakel tussen de campagne en het Witte 
Huis. Carters beleid en zijn plannen voor de toekomst kwamen daardoor 
onvoldoende voor het voetlicht.181 Caddells bezorgdheid was begrijpelijk, 
want Carter had de stump speech, de semi-spontane toespraak tot groepen 
kiezers, zijn ‘most basic means of communication’ genoemd in de 
campagne van 1976.182

     Eind april kondigde Carter tot veler verrassing alsnog aan dat hij het 
campagnepad op ging. De president lichtte zijn stap toe door te zeggen dat 
de problemen van het land ‘manageable enough’ waren.183 Het betekende 
echter geen terugkeer naar de intensieve campagne die heel zijn politieke 
carrière Carters handelsmerk was geweest, want hij voerde tijdens de 
primaries uiteindelijk slechts één keer persoonlijk campagne. Dat was in 
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Cleveland, Ohio, waar hij op 29 mei een toespraak hield.184 Terugkijkend 
op de primaries sprak Carter daarin verbitterd van ‘a political season 
when every candidate is condemning our country for having failed and 
condemning our Government for having failed and condemning the 
President for having failed’.185 De journalisten Jack Germond en Jules 
Witcover schreven evenwel dat Carter met de boodschap van zijn rede – 
er waren betere tijden aangebroken op het gebied van energie, economie 
en de buitenlandse politiek –  bewees ‘that he had lost none of his talent as 
a political alchemist’.186

De race tegen Ted Kennedy 

In de aanloop naar de voorverkiezingen lag de president in de peilingen 
achter op senator Edward Kennedy en Jordan concludeerde dan ook dat 
Carter de underdog was.187 ‘A sitting President is the long shot in the fight 
for the nomination of his own party’188 en ‘we are in the comfortable 
position of being the underdog for the nomination’, constateerde Carters 
strateeg.189 Maar het was gevaarlijk om de tactiek van de underdog, die 
Carter in al zijn campagnes sinds 1962 had gebruikt, nu als uitgangspunt 
te laten gelden. Het getuigde immers van slecht leiderschap dat Carter 
zich als president in de positie van de mindere liet manoeuvreren, ook in 
de partijpolitiek. De partijpolitiek was een factor die de voorverkiezingen 
zwaar belastte. De Democratische Partij was meer verdeeld dan ooit, wat 
al aan het licht was gekomen tijdens de zogenoemde midterm convention
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in Memphis in december 1978.190 In zijn openingstoespraak aldaar prees 
Carter grootheden als Franklin Roosevelt, Truman, Kennedy en Johnson 
en noemde hij de Democratische Partij ‘the most open, honest, 
progressive, compassionate political organization in the world today’.191

Met opmerkingen als ‘Democrats do not believe that government should 
solve every problem or substitute for private initiative’ wilde Carter de 
buitenwereld doen geloven dat de partijfacties uiteindelijk op één lijn 
zaten wat betreft overheidsingrijpen.192 In werkelijkheid was de 
tussentijdse conventie niets minder dan een ernstige botsing tussen Carter 
en de linkervleugel van de partij, die hem aanviel wegens zijn 
conservatieve begrotingsvoorstellen voor 1980.193 De liberals zagen dat 
fiscaal-conservatisme als oorzaak van het verlies (overigens met behoud 
van de meerderheid) van de Democraten bij de Congresverkiezingen van 
november 1978.194

     De primaries liepen uit op een bitter gevecht tussen Kennedy als de 
vertegenwoordiger van de noordelijke liberals en Carter als 
vertegenwoordiger van de zuidelijke, gematigde tot conservatieve 
vleugel.195 Carters verwachting dat zijn kandidatuur in 1976 en zijn 
aansluitende presidentschap harmonie binnen de partij zouden brengen, 
werd niet ingelost. Uiteindelijk moest hij inzien dat de Democraten in 
1980 tot een ‘splintered political party’ waren gereduceerd.196 Kennedy 
hamerde al lange tijd op de noodzaak van een nationale 
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196 Jimmy Carter, Keeping Faith, 532. 



325 

ziektenkostenverzekering waarin de federale overheid een rol zou spelen. 
Hoewel hij het tijdens de campagne van 1976 anders had doen 
voorkomen, wilde Carter hier echter geen steun aan geven. Volgens 
Kennedy’s biograaf Adam Clymer was het dit punt van onenigheid dat 
uitliep op een ‘debate over the soul of the Democratic Party’.197 Het 
overnemen van liberale agendapunten, wat Kennedy volgens adviseurs 
van Carter politieke wapens uit handen zou slaan, wees de president 
resoluut af. Vice-president Mondale, die als liberal in de Senaat dicht bij 
Kennedy had gestaan, toonde zich hierbij volledig loyaal aan Carter. 
     Opmerkelijk zijn de inschattingen van Jordan rond een kandidatuur van 
Kennedy. Carter zou Kennedy’s kandidatuur kunnen dwarsbomen door 
hem ruim te verslaan in de straw polls en informele caucussen in het 
najaar van 1979. Als Kennedy dan desondanks toch een formele 
presidentskandidatuur aankondigde, had Carter aan alle Democraten laten 
zien dat de naam Kennedy niet altijd voor verkiezingswinst stond. 
Kennedy zou vervolgens inzien dat hij de nominatie nooit kon bereiken 
zonder de partij te verscheuren. ‘Once we have made that point, I am sure 
that he will back off’, voorspelde Jordan.198 Maar Kennedy zette door, uit 
de overtuiging dat Carter als president de belangen van de Democratische 
achterban niet diende. Kennedy vreesde dat de Democraten met Carter als 
presidentskandidaat weggevaagd zouden worden door de Republikeinen. 
De senator meende het risico te moeten nemen dat hij met een frontale 
aanval op Carter de partij zou splijten. Rond de jaarwisseling zag Carter 
op advies van Kirbo af van een gepland debat met Kennedy in Iowa. ‘If I 
go out to Iowa to debate Ted Kennedy, I go out there as a President and 
return as just another political candidate’, aldus Carter.199 Overigens vond 
Kennedy een onverwachte bondgenoot in de neoconservatief Henry 
Jackson, die zo teleurgesteld was in Carters politiek dat hij de senator uit 
Massachusetts in de voorverkiezingen voluit steunde.200

     Jordan besloot vanuit het midden de aanval op Kennedy te openen, met 
als doel hem klappen toe te dienen in de vroege voorverkiezingen.201

Jordan hoopte dat dergelijke overwinningen andere uitdagers van links en 
rechts zouden ontmoedigen en als neveneffect ‘some of the lost glow to 
Carter’s Presidency’ terug zouden brengen.202 De strateeg was er van 
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overtuigd dat de Democraten in Carter uiteindelijk een man met meer 
karakter zouden zien, maar spendeerde in 1979 niettemin veel tijd in het 
organiseren van partijgenoten die een bolwerk wilden vormen tegen 
Kennedy.203 Jordan wilde dat bolwerk deels bouwen rond zuidelijke 
staten, want als Carter in die regio enkele vroege voorverkiezingen won, 
zou het mogelijk worden ‘to establish early momentum and stress the 
significant role of the south in the party’.204

     De primary-strategie die Jordan uitstippelde was een duplicaat van 
1976. Wederom diende Carter in de eerste primaries en caucussen toe te 
slaan, zodat partijgenoten en de pers hem als de frontrunner gingen zien. 
En opnieuw waren Iowa, New Hampshire en Florida de eerste strategische 
staten. Een belangrijk voordeel dat Carter ten volle benutte was de macht 
van het presidentschap. Meer nog dan in 1976 manipuleerden hij en zijn 
strategen partijbesturen in belangrijke staten als Iowa en New Hampshire. 
Carter toonde zich bovendien voorstander van het window proposal, een 
voorstel van een Democratische hervormingscommissie om behalve Iowa 
en New Hampshire alle andere staten in een raamwerk van 
voorverkiezingen te dwingen. Zij zouden hun primary of caucus dan pas 
mogen houden in een tijdvak van dertien weken na de tweede dinsdag in 
maart. Carter trok zijn steun aan dit voorstel in na de kritiek dat hij het 
systeem van sequencing, waar hij zelf in 1976 zo van geprofiteerd had, nu 
voor zijn uitdagers onmogelijk wilde maken.205 Ook slaagden Carter en 
zijn adviseurs er niet in om het partijbestuur te overtuigen de loophole 
primary, waarvan hij in 1976 ten volle had geprofiteerd, breed in stand te 
houden. Alleen Illinois en West Virginia hadden in 1980 nog zo’n 
primary, waarbij per district slechts één gedelegeerde te winnen was. 
Andere primary-staten hanteerden voortaan een drempel, die 
overeenkwam met het vereiste percentage voor het winnen van één 
gedelegeerde in een district. De meeste districten telden vier of vijf 
gedelegeerden, waardoor de drempel op 20 tot 25 procent zou liggen. Dat 
werd als gunstig voor Carter uitgelegd, want net als in loophole primaries
zouden uitdagers door de drempel minder kans maken.206

     Naast het beïnvloeden van de primary-kalender gebruikte Carter het 
presidentschap ook om politieke besluiten te nemen die hem electoraal 
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voordeel konden brengen. Zo liet hij duizenden Cubaanse migranten 
overbrengen uit Wisconsin en Pennsylvania naar Arkansas, formeel omdat 
het in die zuidelijke staat warmer was, maar zeker ook vanuit de calculatie 
dat de twee noordelijke staten meer gedelegeerden leverden.207 Rafshoon 
legde in september zijn functie in het Witte Huis neer om Carters 
mediacampagne te gaan leiden. Een van zijn televisiespots toonde Carter 
aan het werk in het Witte Huis en onderstreepte dat de president altijd de 
waarheid vertelde. Rosalynn Carter vertelde dat een stabiel gezinsleven 
een voorwaarde was voor het vervullen van een goed presidentschap, een 
impliciete verwijzing naar de huwelijksproblemen van Kennedy. De spot 
bewees dat Carter en zijn team in deze campagne, net als in 1970, bereid 
waren slagen onder de gordel toe te dienen.208

     Op 21 januari 1980 won Carter de caucus in Iowa, waar hij Kennedy 
met 59 tegen 31 procent voorbleef.209 Volgens Carter lag de oorzaak van 
zijn overwinning in ‘Kennedy’s extremely liberal stance on economic 
issues’, waar de kiezers in het conservatieve Iowa niet van gediend 
waren.210 Tegen de verwachting in won Carter eind februari van Kennedy 
in New Hampshire, in diens eigen regio New England. Op 18 maart 
zegevierde Carter in Illinois, de eerste test in een grote noordelijke 
industriestaat. Carter won uiteindelijk alle acht zuidelijke primaries en 
vijftien van de 24 primaries in de rest van het land, waaronder Wisconsin, 
Ohio, Maryland en Indiana. Kennedy presteerde alleen goed in het 
Noordoosten en won in New York en Californië. Na de laatste acht 
primaries op 3 juni, waarvan Kennedy er overigens vijf won, had Carter 
genoeg gedelegeerden verzameld om zeker te zijn van de nominatie. 
Carter kreeg uiteindelijk 51 procent van de totale primary vote tegen 37 
procent voor Kennedy.211

     Vanuit de campagnestaf kreeg Carter het advies de strijd binnen de 
Democratische Partij publiekelijk en in een persoonlijk gesprek met 
Kennedy beëindigd te verklaren. De president diende liberal-groepen als 
de vakbonden de hand te reiken, maar ook samenwerking te beloven aan 
Congresleden ‘who have supported Kennedy, and some who have been 
neutral nuisances’.212 Carter stemde met dit plan in. Behalve Carter diende 
ook Mondale zijn aandeel te leveren om de liberals in het gareel te 
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brengen. Intussen spande de campagnestaf zich in om zoveel mogelijk 
Democratische kopstukken, onder wie gouverneurs, gunstige toespraken 
ten behoeve van Carter te laten houden.213

     Net als in 1976 profiteerde Carter in 1980 van de Federal Election 
Campaign Act. Hij kwam tijdens de primaries wederom in aanmerking 
voor matching funds. Het Carter-Mondale Presidential Committee, de 
speciaal opgezette commissie die als contactorgaan met de Federal
Election Commission fungeerde, vroeg bijna 5,5 miljoen dollar aan uit de 
federale campagnekas. In totaal gaf Carter tijdens de voorverkiezingen 
18,5 miljoen dollar uit.214 Daarnaast spendeerden belangengroepen 
onafhankelijk van Carter nog eens vele miljoenen om zijn kandidatuur te 
steunen.

Conventie

In juni 1980 verliet Jordan het Witte Huis om zich volledig te kunnen 
wijden aan het leiden van de campagne.215 In een memo dat hij eind juni 
aan Carter schreef concludeerde Jordan dat de campagne van de president 
ernstige schade had opgelopen door de constante politieke aanvallen van 
Kennedy. Volgens Jordan had die voortdurende strijd de partij verdeeld en 
waren zwevende kiezers, die Carter opnieuw in het midden diende te 
vinden, vervreemd geraakt van de Democraten. Jordan raadde Carter aan 
snel met een politieke visie te komen en duidelijk te maken aan het 
Amerikaanse volk rond welke thema’s de verkiezingen draaiden.216

     Caddell had lang voor de conventie al gevraagd om het definiëren van 
die thema’s. Caddell  klaagde dat hij geen opiniepeilingen kon houden 
tenzij Carter duidelijke standpunten innam in bepaalde kwesties. Hij wees 
er op dat de staf van Ronald Reagan, de conservatieve winnaar van de 
Republikeinse voorverkiezingen, vanaf april al twee ronden van 
opiniepeilingen had gehouden en dat Carter achterop liep bij het 
vaststellen van ‘the mood of the country’. Caddell sloeg alarm omdat hij 
een ‘extremely difficult reelection’ verwachtte tegen ‘a united Republican 
Party with a challenger posed to our right attempting to crowd our 
center’.217

213 Ibidem. 
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     Ondanks zijn nominatie lukte het Carter niet een einde te maken aan de 
verdeeldheid binnen de Democratische Partij. De president was daarvoor 
deels zelf verantwoordelijk, want hij probeerde de partij naar een 
ideologische richting te drijven die hij zelf niet wist te definiëren. In het 
Congres, maar ook bij partijafdelingen in het land, stuitte dit op fel verzet 
van voornamelijk liberale Democraten. Carter wist als president nooit een 
meerderheid van zijn partijgenoten te overtuigen van de voordelen van 
zijn ‘benevolent conservatism’. De liberals, die niet hadden kunnen 
voorkomen dat Carter president werd, behielden de politieke overhand in 
Washington; deze groep Democraten vond dat de president gezien zijn 
kleine mandaat niet het recht had diepgaand in te grijpen in de 
partijpolitiek of in beleidsprioriteiten die al jarenlang golden.218

     Aan die linkerzijde deed Kennedy er alles aan om na zijn nederlaag in 
de voorverkiezingen het vuur brandend te houden. De voorspelling van 
Jordans medewerker Richard Moe, ‘Kennedy is not going to want to be 
tagged as a spoiler’, kwam niet uit en in augustus ontaardde de conventie 
in New York in een botsing tussen de noordelijke liberals rond Kennedy 
en de Democraten die Carter steunden.219 Enerzijds oefende Kennedy 
grote druk op Carter uit om beleidspunten van de liberals in het 
verkiezingsprogramma te krijgen. Carters strategen gingen hier 
uiteindelijk deels in mee, omdat ze verwachtten dat Kennedy op de 
conventie zijn openlijke steun aan de president zou betuigen om zo de 
rijen te sluiten. Anderzijds zocht Kennedy toenadering tot de Republikein 
John Anderson uit Illinois, die als onafhankelijk kandidaat aan de 
verkiezingen meedeed. 
     Anderson liet weten bereid te zijn zich terug te trekken als de 
Democratische Partij Kennedy zou nomineren. Volgens Powell lieten 
Carters campagneleiders na Anderson en Kennedy fel openlijk aan te 
vallen. Nu verschenen er berichten in de media dat Carter, president en 
andermaal genomineerd, in het defensief gedrongen was.220 Een voorstel 
dat Carter en zijn campagneleiders wel wisten te torpederen was 
Kennedy’s plan om, gezien de ernstige verdeeldheid binnen de partij, een 
‘open conventie’ te houden. Alle gedelegeerden zouden daarbij vrij zijn te 
kiezen voor de kandidaat die zij wilden. Daarop lieten Democraten als 
Muskie, Henry Jackson en gouverneur Hugh Carey van New York weten 
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beschikbaar te zijn als hun partij hen nodig had. Maar een ‘open 
conventie’ zou vooral de kansen van Kennedy op de nominatie hebben 
doen stijgen. Een meerderheid van de gedelegeerden weigerde echter de 
nominatieregels te wijzigen en accepteerde de uitslag van de 
voorverkiezingen.221

     In zijn acceptatietoespraak op 14 augustus keek Carter terug op zijn 
campagne van 1976, die hij een ‘total immersion in the human reality of 
America’ noemde. De tijd daarna betekende echter ‘another kind of total 
immersion—being President of the United States of America’.222 Als 
‘steward of the Nation’s destiny’ kon een president het volk volgens 
Carter om offers vragen, een bevestiging van zijn overtuiging dat een 
president medeleven kon voelen, maar niet zonder meer de geldkraan van 
de overheid diende open te draaien.223 De campagne tegen Reagan 
omschreef Carter als ‘a stark choice between two men, two parties, two 
sharply different pictures of what America is and what the world is, but 
it's more than that—it's a choice between two futures’.224 Verschillende 
keren gebruikte Carter in zijn toespraak de beginzin ‘I see a future…’, 
waarna hij sprak over hoop, vrede, rechtvaardigheid en economische 
welvaart.225 Carter benadrukte dat hij de economische problemen die het 
land teisterden had ‘geërfd’ van zijn Republikeinse voorganger en hij 
waarschuwde dat de belastingverlaging die de Republikeinen nu 
propageerden vooral de rijken zou bevoordelen en tot begrotingstekorten 
zou leiden.226 Aan het einde van zijn toespraak noemde Carter 
kiesgroepen als etnische minderheden, vrouwen, boeren, onderwijzers en 
ondernemers en zei hij dat hij namens de Democratische Partij verder 
voor hen wilde strijden. Met de Democraten zouden zij een echte 
toekomst hebben, met de Republikeinen slechts een ‘dream world’ die zou 
uitdraaien op een nachtmerrie.227 Het verkiezingsprogramma opende niet 
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voor niets met de waarschuwing dat er grote uitdagingen en onzekerheid 
wachtten: ‘The decade that America now enters presents us with decisions 
as monumental and fundamental as those we faced during the Civil War, 
during two World Wars, and during the Great Depression’.228

     Carter besefte dat de Democraten meer kans zouden hebben het 
presidentschap te winnen en aan de toekomst te bouwen als de partij 
verenigd was. Aan het begin van zijn toespraak richtte Carter zich in een 
verzoeningspoging dan ook direct tot Kennedy met de woorden: ‘Ted, 
your party needs and I need you. And I need your idealism and your 
dedication working for us’.229 Kennedy was niet onder de indruk, want de 
laatste avond van de conventie kende een apotheose met een genante 
vertoning op het podium. Na de acceptatietoespraken van Mondale en 
Carter kwamen Democratische leiders naar voren om de kandidaten de 
hand te schudden. Kennedy leek doelloos over het podium te lopen en 
gunde Carter geen raised handclasp, het verzoeningsgebaar waarbij de 
verliezer traditioneel de arm van de winnaar in de hoogte brengt.230

     Carters imago als partijleider liep door de houding van Kennedy 
ernstige schade op. Niet alleen als partijleider, maar ook als leider van het 
land stond Carter er ten tijde van de conventie slecht voor. Slechts 22 
procent van de Amerikanen vond dat hij zijn werk als president goed 
deed. Zo diep was zelfs Nixon, ondanks Watergate, nooit gezonken.231

Carters uitgangspositie voor de campagne tegen Reagan was daarmee 
zeker niet rooskleurig. 

4. De campagne tegen Ronald Reagan 

Uitbreiding van de Southern Strategy  

Carter zei eind 1979 te verwachten dat Reagan zijn Republikeinse 
uitdager zou zijn en hij waarschuwde zijn adviseurs de voormalige 
gouverneur niet te onderschatten. Jordan nam die raad aanvankelijk niet 
aan, maar stelde zijn mening bij nadat Reagan de Republikeinse 
voorverkiezingen had gewonnen. In een memo aan Carter schreef Jordan 
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dat Reagan, redenerend vanuit zijn ‘strongly held conservative 
philosophy’, vaak met simplistische, zwart-wit oplossingen voor 
complexe problemen kwam. De oplossingen bleven evenwel in het 
geheugen van de kiezers hangen omdat Reagan een ‘very effective 
communicator’ was.232 Reagan vormde daarmee een scherp contrast met 
Carter, die omslachtig pleegde te antwoorden en zijn boodschap, direct of 
via de media, lang niet altijd krachtig wist over te brengen. Powell had 
reeds in 1976 opgemerkt dat wanneer niet Ford, maar Reagan destijds de 
kandidaat van de Republikeinen zou worden, Carters campagnestaf hem 
af zou schilderen als een extremist. Powell wilde de Amerikanen dan laten 
geloven dat Reagan wetten met een liberale inslag zou terugdraaien en bij 
buitenlandse conflicten onmiddellijk zou kiezen voor militaire 
middelen.233 Reagans campagnestaf liet de voormalige gouverneur echter 
intensieve contacten aanknopen met gematigde Republikeinen, om te 
voorkomen dat hij gezien zou kunnen worden als een ‘nieuwe 
Goldwater’.234 In 1980 koos Reagan de gematigde George H.W. Bush als 
running mate, waardoor het etiket van extremist nog moeilijker aan hem 
plakte.235

     Jordan ging er van uit dat Reagan vooraf al een basis had van 150 van 
de 270 benodigde stemmen in het Electoral College, maar voorspelde 
tevens dat Carter de verkiezingen kon winnen als hij er in slaagde de 
zogenoemde marginal states naar zich toe te trekken.236 Daarnaast diende 
het Zuiden net als in 1976 de politieke basis te zijn waarop Carter zijn 
overwinning moest bouwen.237 Caddell schatte evenwel al voor de 
conventie in dat in die regio alleen Georgia en Arkansas bij de 
verkiezingen zeker naar Carter zouden gaan. North Carolina, Tennessee, 
Alabama en South Carolina neigden als marginal states nog naar Carter, 
terwijl Texas, Florida en Louisiana zich in de fase van swing state
bevonden. Mississippi en Virginia waren marginal states geworden, 
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ditmaal sterk geneigd naar de Republikeinen.238 Caddells inschatting gold 
zowel voor een race tussen Carter en Reagan als voor verkiezingen 
waarbij ook Anderson kandidaat zou zijn. Caddell vatte het door Carter uit 
te voeren concept samen als een ‘Southern strategy and a Northern blue 
collar, liberal, suburban strategy’.239 De opiniepeiler was ontevreden 
geweest omdat Carter in 1976 in zijn ogen geen coherente strategie had 
gehad in de najaarscampagne. Nu benadrukte hij dat Carter niet herkozen 
kon worden op basis van geruststellende mededelingen als ‘the present 
difficulties are a transition, (...) the future can and will be brighter’.240

     De campagnestaf van Reagan besefte ten volle dat hun kandidaat, 
vergeleken met Ford in 1976, in het Zuiden slechts een fractie meer van 
de blanke stemmen nodig had om de regio te winnen. De campagneleiders 
kregen steun van zuidelijke Republikeinen, die zich in 1980 enthousiaster 
voor de zaak inzetten omdat de presidentskandidaat van hun partij, in 
tegenstelling tot vier jaar eerder, conservatief was.241 Jordan speelde op 
deze ontwikkeling in door Tuscumbia, Alabama, als plaats voor de 
openingstoespraak van Carters campagne te kiezen. In de conservatieve 
regio, op de grens met Tennessee en Mississippi, woonden veel arbeiders 
en boeren van wie de campagneleiding aannam dat ze geneigd zouden zijn 
op Reagan te stemmen. Carter herinnerde deze kiezers niet alleen aan zijn 
‘Southern roots’, maar hield hen in zijn progressief getinte toespraak 
tevens voor dat het Zuiden nooit meer voor racisme mocht kiezen: ‘the 
South and all of America must move forward’.242 In de aanloop naar de 
verkiezingen in november hield Carter tientallen toespraken in het land, 
waarvan een dertigtal in het Zuiden.243 Er was hem alles aan gelegen om 
de ‘strong loyalty of my fellow Southerners’, die zo belangrijk was 
geweest bij zijn zege in 1976, opnieuw te winnen.244

Het benaderen van kiesgroepen 

In het Zuiden wierf Carter net als in 1976 de stemmen van zwarten, die 
volgens zijn speciale adviseur voor Black Affairs, Louis Martin, 
burgerrechten niet langer als belangrijkste thema zagen. Zwarten maakten 
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zich, net als blanke Amerikanen, in de eerste plaats zorgen om hun 
economische positie en waren cynisch geworden ten opzichte van de 
federale regering. Martin noemde de hoge werkloosheid, zeker onder 
zwarten, ‘political dynamite’. Maar aan zijn oproep voor een extra 
economische stimulans van overheidswege gaf Carter geen gehoor.245

De campagneleiding en adviseurs van Carter benaderden naast zwarten 
ook andere kiesgroepen, zoals joden en katholieken, intensief. Hierbij 
fungeerden Carter-gezinde Congresleden als liaison. Veel joodse kiezers 
hadden in de voorverkiezingen Kennedy gesteund. Carters campagnestaf 
ontwikkelde later een strategie die rekening hield met de verschillende 
joodse stromingen en die, per staat, toegepast konden worden in de 
campagne.246 Intensieve aandacht was er ook voor vakbonden en 
arbeiders. De halsstarrige houding van Kennedy leidde er mede toe dat 
Carter pas na de conventie de steun kreeg van die kiesgroepen. In 1976 
kreeg hij die steun, zowel politiek als financieel, al in een vroeg stadium. 
Destijds steunden de vakbonden Carter zeker ook omdat zij George 
Wallace als presidentskandidaat wilden uitschakelen. 
     Een kiesgroep die de campagnestaf als verloren beschouwde waren de 
evangelicals, de  protestantse geloofsgroep waartoe Carter zelf behoorde. 
Carter ontving aan het begin van zijn presidentschap een delegatie van de 
Southern Baptist Convention in het Witte Huis, wat hem de kritiek 
opleverde dat hij zijn geloofsgenoten wellicht zou gaan bevoordelen. 
Maar omdat Carter wilde benadrukken dat hij geloof en staat gescheiden 
kon houden, spande hij zich daarna niet bijzonder voor zijn eigen 
geloofsgroep in.247 De kern van deze groep, waarvan de leiders toch al 
ontevreden waren dat Carter hun enige geloofsgenoot in de regering was, 
dreef verder in de richting van het conservatisme omdat de president 
weigerde zich sterk te maken voor een grondwetswijziging voor het 
herstel van het gebed op openbare scholen of een verbod op abortus.248

Deze protestanten gingen zich zelfs actief inzetten om de herverkiezing 
van Carter te blokkeren. ‘By 1979, they had coalesced as the New 
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Religious or Christian Right and were actively campaigning for his 
removal from office’, aldus Flint en Porter.249 Volgens de politicoloog 
Oran Smith werden de zuidelijke baptisten ‘born-again as Republicans’ en 
sloten zij zich aan bij de ‘Reagan ‘reclaiming’ movement of 1980’. De 
conservatieve elites van de Southern Baptist Convention gingen op in het 
fundamentalistische rechtse establishment.250

     In tegenstelling tot 1976 speelde de Peanut Brigade nauwelijks een rol 
in het rechtstreeks benaderen van kiezers. Slechts een handvol aanhangers 
uit Georgia besloot in 1980 nog naar andere staten te reizen om voor 
Carter campagne te voeren. De campagneleiding stimuleerde de Peanut
Brigade niet meer, omdat de media-bonus die de aanhangers in 1976 
hadden gegenereerd niet te evenaren zou zijn. Anderzijds konden minder 
mensen uit Georgia enthousiasme voor Carter opbrengen omdat zij hem 
beschouwden als te vrijdenkend op het gebied van abortus en 
homorechten.251 In de loop van 1974 was Carter als gouverneur steeds 
onpopulairder geworden in zijn thuisstaat Georgia; nu overkwam hem 
hetzelfde als president. 
     Carter probeerde twijfelende kiezers onder meer over de streep te 
trekken met een campagnefolder die hem en Mondale als ‘A Tested and 
Trustworthy Team’ opvoerde. De folder had een opvallend uitgangspunt: 
Carters ‘remarkable record of achievement’ was ‘almost unknown to most 
Americans’. Dit impliceerde dat het team van Carter, maar ook hij zelf, er 
sinds 1977 niet in geslaagd waren een positieve boodschap over te 
brengen. De folder stond vol met feiten – ‘the pamphlet is longer and has 
fewer pictures than most political pamphlets!’ – en was met 
vraagstellingen als ‘What do you know’, ‘Do you really know’ en ‘Do 
you understand’ enigszins badinerend van toon. Met de folder wilde 
Carter doelgroepen als zwarten, arbeiders, vrouwen en ouderen direct 
aanspreken. Met de leus ‘Working for a better tomorrow by making the 
hard choices today’ wilde Carter nogmaals duidelijk maken dat hij niet in 
eenvoudige oplossingen geloofde voor de economische malaise. Wel 
claimde hij er met die keuzes voor te hebben gezorgd dat de federale 
regering efficiënter en effectiever was gaan werken.252
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De mediastrategie van Rafshoon 

Jordans strategie voor de campagne bepaalde dat Mondale en de 
kabinetsleden de verbale strijd tegen Reagan zouden leiden. Carter diende 
zich daar buiten te houden, maar kon wel wijzen op de grote verschillen in 
beleid tussen de Democratische en Republikeinse Partij. Aangezien de 
Democratische Partij zwaar verdeeld was en partijgenoten lang niet overal 
Carters boodschap wilden verkondigen, besloot Jordan veel geld te 
spenderen aan televisiespots. Tevens diende de campagnestaf gratis 
zendtijd te genereren door te zorgen dat Carter in het televisienieuws 
kwam.253 De verdere invulling van deze strategie lag net als in 1976 bij 
Rafshoon, die daarvoor het grootste deel van het totale campagnebudget 
van ruim 60 miljoen dollar tot zijn beschikking had.254 Rafshoon baseerde 
zijn mediastrategie ditmaal op de vooronderstelling dat de Amerikanen 
Carter zagen als een onkundig, zwak en besluiteloos president.255 Hij 
onderbouwde dat met bevindingen van Caddell, die in zijn memo voor de 
conventie schreef dat het electoraat ‘anxious, confused, hostile, and sour’ 
was. De kiezers projecteerden dat volgens Caddell op Carter: ‘More to the 
point the American people do not want Jimmy Carter as their 
President’.256 De opiniepeiler concludeerde dat de president in niets meer 
leek op de Jimmy Carter van 1976 en dat zijn grootste kracht als 
campagnevoerder, ‘his empathy, concern and compassion for ordinary 
people’, verloren was gegaan.257 Carter wilde graag te boek staan als een 
‘active-aggressive’ president, maar de Amerikanen kwalificeerden hem 
volgens Caddell als ‘passive, defensive, always overwhelmed by events, 
rarely leading, always reacting’.258 In een poging dat beeld recht te zetten 
liet Rafshoon televisiespots maken waarin Carter optrad als leider van de 
natie, hoofd van de strijdkrachten, opvoeder en planner. In de in 
september uitgezonden spots ging Carter in discussie met kiesgroepen als 
arbeiders en ouderen, wat de kiezer er aan moest herinneren dat hij een 
politicus van het volk was die een open presidentschap in Washington had 
geïntroduceerd.259
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     Ondanks zijn sombere inschattingen waagde Caddell zich aan de 
opmerkelijke voorspelling dat, als Reagan de Republikeinse tegenstander 
zou zijn, het Amerikaanse volk de verkiezingen zou beschouwen als een 
keuze tussen de ‘lesser of evils’. Omdat zij Reagan minder vertrouwden, 
zou dat de herverkiezing van Carter mogelijk maken, ‘even perhaps by a 
substantial margin’. In een paragraaf die hij de veelzeggende titel ‘From
‘Why Not the Best’ to ‘It Could Be Worse’ (‘And Tomorrow Could Be 
Better’)’ meegaf, waagde Caddell het zelfs van een mogelijke landslide
voor Carter te spreken.260 Caddell verzekerde Carter dat het electoraat 
voor presidentskandidaten een ‘acceptability treshold’ opwierp, een 
drempel waarover Reagan met zijn persoonlijkheid en politieke 
denkbeelden zou struikelen.261 In deze context paste het besluit van 
Carters staf het accent van de campagne te verschuiven van karakter – 
bruikbaar in de race om de nominatie tegen Kennedy – naar competentie 
in de strijd tegen de outsider Reagan. Deze verschuiving ging gepaard met 
een reeks televisiespots waarin Rafshoon direct de aanval opende op 
Reagan. Rafshoon dichtte de Republikein eigenschappen toe als domheid, 
een hang naar simplisme, naïeviteit en onervarenheid. De spots dienden de 
Amerikanen te laten inzien dat Reagan wegens persoonlijke 
tekortkomingen nooit het ambt van president kon vervullen.262

     Een derde reeks televisiespots, uitgezonden in oktober, was net als de 
eerste positief van toon. Rafshoon liet nu onder meer zuidelijke 
gouverneurs aan het woord, die aan de regionale trots van de kiezers van 
hun staten appelleerden met de boodschap dat Carters beleid goed had 
uitgepakt voor het Zuiden.263 Carter riep de inwoners van het Zuiden via 
een speciale radiospot op wederom op hem te stemmen, maar veel blanke 
kiezers daar waren reeds tot de conclusie gekomen dat Carter zich voor de 
kar van de liberals had laten spannen en daarom geen tweede termijn 
verdiende.264 Carter kreeg rond deze tijd volop steun van organisaties die 
de kiezer wezen op de tegenstellingen tussen de president en diens 
Republikeinse uitdager. Zo verspreidde de vakbondsfederatie AFL-CIO 
een folder waarin stond dat arbeiders er onder Reagan, maar ook onder 
Anderson, zwaar op achteruit zouden gaan. De 13,6 miljoen leden tellende 
federatie gaf een duidelijk stemadvies voor Carter, die de arbeiders 
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immers vanuit een gevoel van ‘compassion’ benaderde.265 In totaal gaf de 
AFL-CIO in haar reclamecampagne voor Carter-Mondale tijdens de 
campagne 15 miljoen dollar uit.266

     Carter meende dat hij het niet volledig aan organisaties of personen 
kon overlaten om de Amerikanen in harde bewoordingen te wijzen op de 
verschillen met Reagan. De president hield zich niet aan de richtlijn van 
Jordan en viel Reagan via de media meermaals persoonlijk aan. Carter 
suggereerde dat een stem op Reagan oorlog zou betekenen en 
waarschuwde dat de Republikein het land zou verdelen, ‘black from 
white, Jew from Christian, North from South, rural from urban’.267 De 
campagneleiding van Reagan legde dergelijke uitlatingen uit als aanvallen 
op het Amerikaanse volk en een teken dat Carter wanhopig en 
haatdragend was. Met een toespraak waarin hij suggereerde dat Reagan in 
1964 wegens racistische motieven tegen de Civil Rights Act was geweest, 
sneed Carter zich eveneens in de vingers. Republikeinen wezen er terecht 
op dat Carter destijds als senator in een zuidelijke staat niet op de 
barricades had gestaan.268 Het meest opmerkelijke was dat Carter daarmee 
zelf de rassenkwestie als thema inbracht in de campagne. In 1976 had hij 
die tactiek niet gebruikt in de race tegen Ford. In campagnes van 
zuidelijke politici was het thema in de jaren zeventig juist weggeëbt. 
     Volgens Jordan leidden niet Carters beleidsdaden als president, maar 
zijn onbezonnen retoriek er toe dat Reagan in de peilingen op gelijke voet 
met hem kon komen. Powell gaf toe dat de campagnestrategen niet 
slaagden in hun opzet de persoon Reagan in een issue te veranderen; aan 
de andere kant lukte het Reagan wel van de verkiezingen een referendum 
over Carter te maken.269 Een poging van Carter om begin oktober in een 
tv-interview met ABC een kunstmatige streep te zetten onder zijn 
negatieve campagne en een nieuwe fase in te gaan, mislukte. In het 
vraaggesprek viel herhaaldelijk het woord mean, een label dat de 
president niet meer kwijt raakte.270
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De dynamiek van Reagan 

Jordan en andere strategen van Carter gingen voorbij aan constanten in 
Reagans verkiezingscampagnes, die in 1980 in het voordeel van de 
Republikein werkten. Als gewezen gouverneur van Californië en als 
ervaren politicus wist Reagan hoe hij in een campagne partijvleugels – in 
dit geval gematigd en conservatief – kon verenigen. Daarnaast had 
Reagan zich altijd gepresenteerd als underdog en – zich bedienend van 
een rechts populisme – als man van het volk.271 Net als Carter deed 
Reagan zich voor als outsider en werd hij gewantrouwd door de hoogste 
partijkaders.272 Reagan was tevens gewend aan lange campagnes en had, 
als kandidaat van de conservatieve partijstrategen, al in 1968 en 1976 
pogingen gedaan de Republikeinse nominatie te halen. In wezen zette 
Reagan vanaf 1976 zijn campagne nog eens vier jaar voort, waarbij hij er 
voor zorgde via de media op het netvlies van de Amerikanen te blijven.273

     Ooit Democraat, was Reagan naar de conservatieve ideologie 
overgestapt en, aldus zijn biograaf Garry Wills, een ‘passionate believer in 
his cause’ geworden. Als voormalig acteur en sportcommentator wist 
Reagan hoe hij een boodschap kon overbrengen.274 Reagan vond 
aansluiting bij ontwikkelingen in het opkomende conservatisme, zoals de 
tax revolt van 1978 in Californië, waar de bevolking in een referendum 
voor een drastische belastingverlaging stemde.275 Daarnaast werkten de 
kwesties die in 1980 speelden in het voordeel van de uitdager. Carter 
moest zich verantwoorden voor werkloosheid, inflatie, gestegen 
energieprijzen, onrust in arme wijken van grote steden, de gijzelingscrisis 
in Iran en de op het oog incoherente buitenlandse politiek. Reagan kon 
daarentegen steeds zeggen dat hij een betere president zou zijn als hij de 
kans kreeg.276 Carter zag het niet zo. Hij was juist blij met de nominatie 
van Reagan, omdat het uitgesproken conservatisme van de Republikein de 
vergelijking tussen de presidentskandidaten voor de Amerikanen alleen 
maar eenvoudiger zou maken. ‘At the time, all my political team believed 
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that he was the weakest candidate the Republicans could have chosen’, zei 
Carter over Reagan.277 Maar mede gezien Reagans ervaring als politicus 
had Caddell Carter nooit mogen voorhouden dat Reagans strategen de 
structuren van een presidentiële campagne niet begrepen en dat het 
mogelijk was de voormalige gouverneur voor 1 oktober als kandidaat uit 
te schakelen.278 De staf van Reagan begreep die structuren juist bijzonder 
goed, wat onder meer bleek uit de intensieve campagne die zij hun 
kandidaat lieten voeren onder protestanten in het Zuiden.279

     Het ideologische debat binnen de Democratische Partij, met Kennedy 
aan de linkerkant, Carter in het midden en de neoconservatieven aan de 
rechterkant, kwam Reagan goed uit. In het midden van de jaren zeventig 
beschouwden de meeste neoconservatieven zich nog als Democraten, 
maar eind jaren zeventig zagen zij in meerderheid de Republikeinse Partij 
als hun thuishaven. De neoconservatieven bekritiseerden liberals van wie 
velen volgens hen machtsbeluste intellectuelen en bureaucraten waren die 
in de eerste plaats hun eigen positie wilden veiligstellen.280

     Opgeschrikt door de New Left en de terugkeer van het radicalisme in 
de Amerikaanse politiek, zochten de neoconservatieven naar oplossingen 
bij het conservatieve liberalisme van de jaren vijftig.281 Dat betekende 
onder meer dat de neoconservatieven, in tegenstelling tot de 
conservatieven, overheidsingrijpen geoorloofd vonden om ongelijkheid 
onder burgers teniet te doen. Tevens legden de neoconservatieven sterk de 
nadruk op individuele rechten, waar conservatieven eerst op individuele 
plichten wezen. Daarnaast kwamen de neoconservatieven op het gebied 
van buitenlandse politiek met de stelling dat de Amerikaanse vorm van 
democratie met het streven naar gelijkheid een model kon zijn voor 
andere landen in de wereld.282

     De neoconservatieven voelden een band met de voormalige Democraat 
Reagan, maar onderschatten tevens zijn ware ‘paleoconservatieve’ aard en 
het uiteindelijke doel van zijn New Right achterban: de politieke 
mobilisatie van het electoraat voor het conservatieve gedachtegoed.283 De 
commentator E.J. Dionne meent dat de neoconservatieven met hun verzet 
tegen het liberalisme uiteindelijk een realignment in de Amerikaanse 
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politiek inluidden. Hij spreekt van ernstige ‘intellectual damage’ die zij 
het liberalisme toebrachten: ‘Put simply, they legitimized the conservative 
war on the state’.284

     Onder Carter waren de neoconservatieven ongeduldig geworden omdat 
zij geen invloed konden uitoefenen op het beleid van de president.285

Vooraanstaande leden van de Coalition for a Democratic Majority gaven 
de moed definitief op na een ontmoeting met Carter op het Witte Huis na 
de Sovjet-inval in Afghanistan in december 1979. Carter wilde de kritiek 
dat hij geen vuist maakte tegen het communisme niet aanhoren en hield 
daarom een relaas over de mensenrechtensituatie in Ecuador. Bij de 
CDM-delegatie zette het kwaad bloed dat de president de bijeenkomst al 
na een half uur voor gezien hield en het verder overliet aan Mondale.286 In 
zijn memoires schreef Carter niets over de CDM, die hij afwees vanwege 
politieke geschillen, maar ook om geen  ideologisch stempel opgeplakt te 
krijgen. Of Carter de argumenten van de CDM en de positie van de groep 
binnen de partij werkelijk niet begreep, zoals Henry Jacksons strateeg Ben 
Wattenberg zegt, is twijfelachtig.287

     Tijdens een campagnetrip in september deed Carter onder meer Illinois 
en Californië aan, in een poging Reagan in die staten de conservatieve 
wind uit de zeilen te nemen. Deze opzet slaagde niet, volgens de 
journalisten Jack Germond en Jules Witcover door de foutieve aanname 
van Carters strategen dat kiezers in Reagan een radicaal zagen aan wie zij 
de macht van het presidentschap niet wilden toevertrouwen.288

     Het lukte Jordan en zijn team evenmin het fundament onder Reagans 
campagne, zijn gouverneurschap van 1967-1975, weg te trekken. De 
campagneleiding slaagde er nooit in de negatieve kanten van dat 
gouverneurschap, zoals meerdere belastingverhogingen, bij de 
Amerikanen te laten beklijven. Carters campagnemedewerkers togen zelf 
naar Californië om daar in de archieven te graven naar ‘belastend 
materiaal’ over Reagan. Dit was geen nieuw element in het presidentiële 
campagnevoeren, maar wel een teken dat Carters staf het voeren van een 
negatieve campagne niet schuwde.289

     Reagan plaatste zelf nooit persoonlijke aanvallen op Carter, maar liet 
dat over aan zogenoemde political action committees (PAC’s). Deze 
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groepen, veelal gelieerd aan het conservatieve gedachtegoed, openden de 
campagne tegen Carter eigenlijk al in 1977 door de Amerikanen via 
televisiespots of direct mail deelgenoot te maken van hun felle kritiek op 
het beleid van de president. 
     In 1980 intensiveerden de PAC’s hun campagne en spendeerden zij 
miljoenen dollars.290 De conservatieve ideoloog Lee Edwards heeft in dit 
verband gewezen op de snelle ontwikkeling van de campagneorganisatie 
binnen de beweging, die in de jaren zeventig uitgroeide tot een 
‘counterestablishment’ met een zeer grote financiële en publicitaire 
capaciteit.291 Drijvende kracht achter die campagneorganisatie was 
Richard Viguerie, die als specialist in direct mail miljoenen 
conservatieven wist te bereiken. In een boek dat hij in 1980 uitbracht 
kritiseerde Viguerie het liberal beleid van Carter en verweet hij de 
president één van de belangrijkste kiesgroepen uit zijn coalitie, de 
evangelicals, volledig te negeren.292

     Reagan trad op in zijn eigen televisiespots, waarin hij steeds de 
redelijkheid zelve was en inspeelde op gevoelens van onmacht en 
frustratie onder de bevolking. De Republikein toonde zich hogelijk 
verbaasd over Carters vaststelling dat de Amerikaanse natie op grenzen 
was gestuit. Volgens Rafshoon kreeg Reagan weinig kritiek van de pers: 
‘they didn’t want to be a party to possibly destroying a conservative 
candidate since the press was always accused of being so liberal’.293 In de 
vier jaar van zijn presidentschap was het smeden van banden met 
journalisten in Washington overigens nooit Carters prioriteit geweest. De 
personeelsreductie die de president in het Witte Huis doorvoerde trof de 
afdelingen pers en communicatie juist hard.294 De negatieve gevolgen 
waren voelbaar in de campagnes van 1980. 
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Het televisiedebat tussen Carter en Reagan 

In september maakten Carter en zijn strategen een fout door een 
uitnodiging voor een debat met Anderson en Reagan af te slaan. Carter 
vond dat hij als president niet kon deelnemen aan een gespreksronde met 
Anderson, een kandidaat die hij kansloos achtte. Anderson en Reagan 
lieten het debat niettemin doorgaan, waarop Carter als grote afwezige 
slechte publiciteit kreeg.295 Carter wilde alleen een debat met Reagan 
aangaan, maar diens strategen twijfelden lange tijd. Uiteindelijk stemden 
zij in om tactische redenen. Reagans staf was bang dat Carter met een 
October Surprise zou komen, oftewel de plotselinge aankondiging van de 
vrijlating van de gijzelaars in Iran. Carter zou daardoor vlak voor de 
verkiezingen ongetwijfeld stijgen in de opiniepeilingen. Maar als zo’n 
verrassing uitbleef en Reagan geen missers maakte in een debat met de 
president, kon de voormalige gouverneur uit Californië goede zaken 
doen.296

     Op 28 oktober 1980 voerde Carter in Cleveland, Ohio, zijn 
televisiedebat met Reagan. Reagan hamerde voornamelijk op 
economische thema’s als werkloosheid en inflatie en zei dat de overheid 
onder Carter in omvang was toegenomen. Carter pareerde dat niet de 
economie, maar kernwapens en nucleaire proliferatie de belangrijkste 
kwestie in de campagne vormden.297 Voorts somde de president een aantal 
liberale elementen op, kenmerkend voor de Democratische Partij, zoals 
het minimumloon en het stelsel van sociale uitkeringen. Hij meende zelf 
tot de ‘mainstream’ van zijn partij te horen, maar ook tot de ‘mainstream 
even of the bipartisan list of Presidents who served before me’. Reagan 
daarentegen zou met een ‘radical departure’ afscheid hebben genomen 
van het erfgoed van Eisenhower en andere gematigde Republikeinen. 
Carter doelde hier duidelijk op het conservatisme dat Reagan 
belichaamde.298

     In een poging Reagan argumenten uit handen te nemen onderstreepte 
Carter dat hij, afkomstig uit het Zuiden, overtuigd was dat de bemoeienis 
van de federale regering met burgers en bedrijven niet te ver diende te 
gaan. Hij wees op de economische en sociale vooruitgang die het Zuiden 
had geboekt en zei dat zijn afkomst en zijn ervaring in het Witte Huis hem 
tot een degelijk bestuurder maakten die de koers voor de toekomst kon 
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uitzetten.299 Volgens opiniepeilingen won Reagan het debat. De 
belangrijkste oorzaak lag mogelijk in het slotwoord van de Republikein. 
In eenvoudige taal vroeg Reagan de Amerikanen, daarbij recht in de 
camera kijkend, of zij financieel en economisch beter af waren dan in 
1976 en of zij zich tegenover het buitenland nog trots en veilig voelden. 
Carter, die voor Reagan zijn slotwoord sprak, uitte zich in gezwollen 
retoriek en beloofde de Amerikanen, in tegenstelling tot zijn uitdager, 
geen snelle oplossing voor de inflatie.300

     De laatste dagen voor de verkiezingen, waarin hij inmiddels tegen een 
achterstand van 11 procent in de peilingen aankeek, voerde Carter 
wederom zelf campagne. Een voorstel om de campagne af te sluiten in 
Reagans Californië, waar de president volgens zijn speciale handelsgezant 
Al McDonald nog steeds een ‘regional image’ had, haalde het niet.301

Carter plande op 3 november, de dag voor de verkiezingen, wel een 
tussenstop in Los Angeles, maar moest die wegens tijdgebrek afzeggen. 
Nadat hij die dag de staten Washington, Illinois, Missouri en Michigan 
had bezocht, vloog Carter naar Georgia om de volgende dag in zijn 
geboorteplaats Plains te kunnen gaan stemmen.302 In Seattle, Washington, 
gaf Carter, naar wat later zou blijken, zijn laatste toespraak als 
campagnevoerder.303 Carter onderstreepte trots te zijn deel uit te maken 
van de ‘heritage and mission of the Democratic Party’. Hij somde liberale 
punten op en zei dat ‘every single great advance’ in de Amerikaanse 
samenleving te danken was geweest aan de Democraten.304

De betekenis van de verkiezingsuitslag 

De slogan ‘Re-Elect President Carter on November 4’, die de 
campagneleiding als krachtig had beschouwd, kon zwevende kiezers en 
ontevreden Democratische groepen zoals blanke arbeiders niet overtuigen. 
Zij stemden in groten getale op Reagan, die 489 kiesmannen in het 
Electoral College kreeg, tegenover 49 voor Carter. Reagan kreeg 50,75 
procent van de stemmen, terwijl Carter bleef steken op 41,02 procent. 
Anderson kreeg 6,61 procent van de stemmen, maar won geen enkele 
staat. De ‘Center Party’ of ‘Third Force’ die de New York Times in het 

299 Ibidem. 
300 Ibidem, 18. 
301 Memo van Al McDonald aan Hamilton Jordan, 28 oktober 1980. Staff Office 
File, Press File, Powell. Box 10, Folder: Powell, Jody-Memoranda, 4/8/80-
10/28/80. 2. Jimmy Carter Library. 
302 Germond and Witcover, Blue Smoke and Mirrors, 293. 
303 Bedoeld is hier Carters persoonlijke politieke carrière; uiteraard gaf hij na zijn 
presidentschap toespraken om andere Democratische kandidaten te steunen. 
304 Germond and Witcover, Blue Smoke and Mirrors, 301. 
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voorjaar nog rond Anderson had geconstateerd, was geen bedreiging 
gebleken voor de twee grote partijen.305 Anderson wist niet genoeg 
arbeiders en minderheden bij de Democraten weg te trekken om zijn 
‘centrum’ aan te vullen, terwijl Republikeinse kiezers in meerderheid de 
conservatieve kandidaat van hun eigen partij, Reagan, accepteerden.306

Nog voordat de stembussen in het Westen van de Verenigde Staten 
gesloten waren, hield Carter tot groot ongenoegen van zijn adviseurs en 
Democratische leiders een toespraak waarin hij Reagan feliciteerde met 
diens overwinning.307 Carter won slechts in zes staten en het District of 
Columbia.308 Op Georgia na ging het Zuiden deze keer verloren voor 
Carter. De marge met Reagan lag in staten als Alabama, Arkansas, 
Mississippi, North Carolina, South Carolina en Tennessee evenwel binnen 
de twee procent. Maar vergeleken met Ford maakte Reagan in de regio 
veel terrein goed. In Texas, Florida en Virginia was de zege van Reagan 
afgetekend.309

     De lage opkomst van 52 procent deed Carter zeker geen goed. Carter 
ondervond daarbij dat de steun voor de Democratische Partij was 
afgenomen. Sinds 1976 was het percentage van het electoraat dat zich 
‘strong Democrat’ noemde weliswaar gestegen van 9 naar 14, maar 
tegelijkertijd breidden de categorieën ‘weak Democrats’ (van 29 naar 37 
procent) en ‘independent Democrats’ (van 37 naar 48 procent) zich uit. 
Het aantal ‘pure Independents’ ging van 57 naar 64 procent. Aan de 
andere kant steeg het percentage ‘strong Republicans’ van 12 naar 18 
procent, terwijl het aantal ‘weak Republicans’ van 34 naar 32 procent ging 
en het aantal ‘Independent Republicans’ van 34 naar 36 procent.310 Alleen 
de ‘strong Democrats’ en zwarten bleven Carter in het Zuiden trouw.311

305 ‘Political Machinery, and Windmills’, The New York Times, 20 maart 1980. 
306 Germond and Witcover, Blue Smoke and Mirrors, 234. Anderson beïnvloedde 
in elf staten de uitslag in het nadeel van Carter. Als Carter die elf staten 
gewonnen had, zou hij de verkiezingen echter nog steeds verloren hebben. Zie: 
www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=1980. 
307 Zo vroeg Thomas O’Neill, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Carter 
te wachten in het belang van Democraten die in het Westen campagne voerden 
voor het Congres. Carter legde deze oproep naast zich neer. Zie: Emmett H. Buell 
and L. Sigelman, Attack Politics. Negativity in Presidential Campaigns since 
1960. Second Edition (Lawrence: University Press of Kansas, 2009) 164.  
308 Behalve het District of Columbia en zijn thuisstaat Georgia wist Carter Hawaï, 
Maryland, Minnesota, Rhode Island en West Virginia achter zich te krijgen. Zie: 
Broder et al., The Pursuit of the Presidency 1980, 344-345. 
309 Broder et al., The Pursuit of the Presidency 1980, 346-347. 
310 Martin P. Wattenberg, The Rise of Candidate-Centered Politics (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1991) 44. 
311 Black and Black, The Vital South, 312. 
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     De politicologen Earl en Merle Black noemen het Zuiden een ‘critical 
battleground in the 1980 presidential election’, want tijdens Carters 
presidentschap hadden zogenoemde ‘core Republicans’ de ‘core 
Democrats’ verdrongen als belangrijkste blanke kiesgroep in de regio. Als 
gevolg daarvan kon Carter in 1980 in het Zuiden niet genoeg blanke steun 
vasthouden voor de overwinning. Dat jaar kreeg hij nog maar 36 procent 
van de blanke stemmen, in 1976 was dat nog 47 procent geweest (Ford 
had toen overigens al 53 procent). Alleen in Georgia won Reagan geen 
blanke meerderheid. Carters basis in het Zuiden was geslonken tot 9 
procent van de regionale electoral vote, waardoor zijn noordelijke target,
het aandeel dat hij in die regio moest halen om herkozen te worden, steeg 
tot 63 procent. Dat bleek een onhaalbare kaart.312

     Rafshoon zag de druk die adviseurs in het Witte Huis op Carter 
uitoefenden als belangrijke oorzaak van de nederlaag. De president voelde 
zich daardoor niet langer vrij zijn politieke instinct te volgen. Het gevolg 
was dat Carter zich niet als een leider, maar als een ‘supplicant to 
Congress’ was gaan gedragen.313 Carter koesterde na de 
verkiezingsoverwinning van 1976 de illusie dat hij de Democratische 
Partij verenigd had. Hij onderschatte echter de talloze individuele 
belangen die speelden onder Congresleden. Die fragmentatie noodzaakte 
volgens Rafshoon tot nog eens een campagne van vier jaar, maar nu in de 
‘policy sense’.314 Carter had te weinig medestanders in het Congres om 
die campagne tot een succes te maken. Daarnaast lag Carters nederlaag 
volgens Rafshoon besloten in zijn karakter. Carter was nu eenmaal een 
‘extreme activist’ die nooit bestuurde ‘like he has to run for office again’, 
maar politieke risico’s nam die hem zijn herverkiezing konden kosten.315

Het uit politiek oogpunt opschuiven van agendapunten naar een eventuele 
tweede termijn kwam niet in Carter op. Door ieder probleem waar de 
Verenigde Staten mee worstelde te kwalificeren als het ‘ergste’ en 
initiatief op initiatief te stapelen, gedroeg Carter zich in dat opzicht wel 
eerder als een kandidaat dan als een president. Het gevolg was dat de 
kiezers Carter uiteindelijk zagen als een besluiteloos president en moeilijk 
konden inschatten wat hij met een tweede termijn zou doen.316

     ‘We had carried the South in 1976 not on the issues but because Carter 
was a Southerner’, zo beschreef Jordan het breekbare fundament van de 
overwinning vier jaar eerder. Als direct aanwijsbare oorzaken van de 

312 Idem, 310-311, 336-337. 
313 Gerald Rafshoon Session, Carter Presidency Project, 14. 
314 Idem, 25. 
315 Idem, 61. 
316 Clymer, ‘Carter’s Vision of America. The President Talks About His Goals for 
a Second Term’, The New York Times, 27 juli 1980. 
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nederlaag zag Jordan voorts de gijzelingscrisis, de verdeeldheid binnen de 
Democratische Partij en de slechte economische situatie in de Verenigde 
Staten.317 Carter weigerde in het verkiezingsjaar kunstgrepen toe te passen 
om de economie in ieder geval tijdelijk een impuls te geven. Hij koos voor 
een conservatieve manier om de inflatie te lijf te gaan en accepteerde 
daarbij een hoge werkloosheid.318 De campagneleiding van Reagan kon 
daarom steeds weer wijzen op de economische malaise, die alle 
Amerikanen raakte. 
     Peter Bourne vulde Rafshoon en Jordan aan door te wijzen op een 
structurele oorzaak voor de nederlaag. Bourne concludeerde dat Carter 
nooit beschikte over een ‘reliable core constituency at the national level’ 
en dat ‘Alliances of convenience, not legions of ideological admirers, had 
won him the presidency’.319 Deze gelegenheidsallianties, van Democraten 
en zwevende kiezers, brokkelden tijdens Carters presidentschap af en 
maakten herverkiezing tegen de achtergrond van het opkomende 
conservatisme tot een zware, zo niet onmogelijke opgave. De politicoloog 
William Schneider concludeerde dat de teloorgang van de 
gelegenheidsallianties wees op de voortgang van een realignment van het 
Amerikaanse electoraat die in 1964 inzette en waarbij Democratische 
presidentskandidaten niet meer vanzelfsprekend konden rekenen op steun 
van het Zuiden. Tegelijkertijd vond er een dealignment plaats, waarbij 
steeds meer kiezers zich niet meer met een partij identificeerden, maar 
zichzelf onafhankelijk noemden.320

     Het was opvallend dat Carter en Reagan in de voorverkiezingen van 
1976 aan Democratische en Republikeinse zijde nog vergelijkbare 
groepen kiezers hadden getrokken. Het ging om Amerikanen die wilden 
bezuinigen op de federale overheidsuitgaven, tegen détente met Moskou 
waren en over het algemeen wantrouwend stonden tegenover de federale 
regering.321 Deze conservatieve kiezers – onder wie Democraten die in 
1972 nog op Nixon hadden gestemd – wist Carter met zijn beleid en zijn 

317 Jordan, Crisis, 375. 
318 Alexander Cockburn and James Ridgeway, ‘The World of Appearance. The 
Public Campaign’, in: The Hidden Election. Politics and Economics in the 1980 
Political Campaign, Thomas Ferguson and Joel Rogers, eds. (New York: 
Pantheon Books, 1981) 87. 
319 Bourne, Jimmy Carter, 427. 
320 William Schneider, ‘Realignment: The Eternal Question’, PS, Vol. 15, No. 3 
(Summer 1982) 453, 455. Carter liet zichzelf niet onmiddellijk over een oorzaak 
van zijn nederlaag uit. Later deed hij dat wel en noemde hij de gijzelingscrisis in 
Iran als ‘major cause’. Zie: ‘President Carter’s Rebuttal’, Foreign Policy
(Jan/Feb 2010) 11.
321 Robert Reinhold, ‘Reagan Voters Viewed As Similar to Carter’s’. The New 
York Times, 26 februari 1976. 
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manier van leidinggeven als president niet vast te houden. De kiesgroep, 
die in 1968 op Wallace had gestemd, ontwikkelde zich nu tot de Reagan 
Democrats.322 De verkiezing van Carter had te maken met het gebrek aan 
vertrouwen dat onder Nixon was ontstaan, maar auteurs hebben er tevens 
op gewezen dat Carters presidentschap slechts een ‘post-Watergate 
aberration’323 of een ‘post-Watergate interlude’324 was tegen de 
achtergrond van de conservatieve ontwikkeling die al jaren gaande was in 
de Verenigde Staten. Jordan beschouwde de overwinning van de 
conservatieve Reagan juist niet als een ‘ideological tidal wave’, maar als 
een teken dat de Amerikanen in meerderheid genoeg hadden van de 
verdeeldheid onder de Democraten en van een president die omgeven leek 
door crises.325 Wellicht had het conservatisme minder kans gekregen in 
1980 als Carter er in geslaagd was de inflatie en werkloosheid – voor 
tweederde van de kiezers dé verkiezingsthema’s – te bestrijden.326 De 
politicoloog Steven Hayward concludeert echter dat niet alleen de factie 
van Carter, maar ook de liberals ‘the seriousness and extent of the rising 
conservative tide’ onderschatten. De Democratische overwinningen van 
1974 en 1976 waren zijns inziens eerder een reactie op het 
Watergateschandaal en de economische malaise geweest dan ‘an 
affirmation of liberal ruling doctrine’.327

     Het liberalisme stond in de jaren zeventig sterk onder druk – de 
historicus Steven Gillon heeft het zelfs over ‘the beleaguered state of 
liberalism’328 – en die druk was onder Carter alleen maar toegenomen. De 
historica Mary Brennan zegt dat ‘social traditionalists mounted an attack 
against liberalism for allegedly undermining the moral fabric of American 
society’.329 Ongeacht zijn moraliserende houding was Carter niet bij 
machte die aanval af te slaan. 
     Tekenend voor de ideologische verschuiving waren ook de nederlagen 
die Democratische gouverneurs en Congresleden in 1980 in het zog van 
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Carter moesten incasseren. Voor het eerst sinds 1954 kregen de 
Republikeinen met 53 zetels een meerderheid in de Senaat, terwijl zij 192 
afgevaardigden leverden. Niet minder dan twaalf Democratische 
senatoren verloren hun zetel. De journalist Jules Witcover concludeerde 
dat Carter de Democratische Partij meetrok in een ‘quagmire of lost 
purpose and lost confidence’, een crisis waar de Democraten pas weer 
uitkwamen met de verkiezing van Bill Clinton tot president in 1992.330 In 
1980 wierp het Contract with America, dat de Republikeinen centraal 
zouden stellen bij de Congresverkiezingen van 1994, zijn schaduw al 
vooruit. Mede op initiatief van Newt Gingrich, afgevaardigde uit Georgia, 
kwamen alle Republikeinse kandidaten begin oktober 1980 bijeen op de 
trappen van het Capitool in Washington, waar zij de media en het volk 
wilden laten zien dat zij een gesloten programmatisch blok vormden. De 
Republikeinen hadden volgens Gingrich slechts één doel: het tonen van 
een ‘sharp contrast with the malaise of the Carter years’, een contrast 
gebaseerd op inkrimping van de federale overheid.331 De Republikeinen 
waren er gaandeweg Carters presidentschap in geslaagd big government
tot een thema te maken dat ook kiesgroepen die niet tot de kern van de 
conservatieve beweging behoorden dermate aansprak dat zij besloten op 
Reagan te stemmen. Doordat hij die kiesgroepen bij zijn ideologische 
aanhang kon voegen wist Reagan de verkiezingen te winnen.332

     Commentatoren en Congresleden meenden dat Reagan gezien de 
uitslag een duidelijk mandaat had gekregen voor het uitvoeren van zijn 
voorstellen, waaronder belastingverlaging. Nadere beschouwing van de 
data, waaronder opiniepeilingen bij de kieslokalen, toonde echter aan dat 
veel kiezers niet zozeer voor Reagan, als wel tegen Carter hadden 
gestemd, vanuit de opvatting dat het niet slechter kon worden.333 Volgens 
een kiezersonderzoek geloofde minder dan eenderde van de 
ondervraagden dat Carter zijn morele principes om kon zetten in een 
beleidsvisie, terwijl slechts 27 procent dacht dat hij vastomlijnde ideeën 
had om de Verenigde Staten uit de crises te leiden waarin het land 
verkeerde.334
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Conclusie: het einde van een lange campagne 

Een deels verdedigende strategie 

De campagne die Jimmy Carter in 1980 voerde was op veel punten een 
duidelijke voortzetting van de campagne van 1976. Net als in 1976 sloeg 
Carter in de voorverkiezingen een aanval van de liberals af, terwijl hij in 
de najaarscampagne juist probeerde stemmen van links te winnen. Voorts 
behield Carter in 1980 vrijwel dezelfde groep van adviseurs en strategen, 
hoewel hij met het ontslag van Morris Dees een expert verloor op het 
gebied van direct mail. Jordan, Rafshoon, Caddell, Eizenstat en Kirbo 
benaderden de campagne andermaal systematisch wat betreft geografie en 
kiesgroepen, een voortzetting van de werkwijze van Carters staf sinds 
1966 en tevens passend in de algemene ontwikkeling van het presidentiële 
campagnevoeren in de Verenigde Staten.335

     Maar er waren ook veranderingen geweest. Zo verweet campagneleider 
Jordan zichzelf dat hij zich te veel met de onderhandelingen rond de 
gijzelaars in Iran had beziggehouden. Hij nam actief deel aan overleg met 
tussenpersonen die ingangen hadden bij de regering in Teheran en gaf 
Carters campagnestrategie in het voorjaar van 1980 te weinig aandacht. 
Jordan wilde de gijzelingscrisis snel opgelost zien, omdat een slepende 
affaire Carters herverkiezing in de weg zou kunnen staan.336 Daardoor viel 
er bij het strategisch denken over de campagne een grotere rol toe aan 
Caddell, die nog maar midden twintig was en zichzelf intellectueel niet 
volwassen genoeg achtte om die taak te volbrengen.337 Jordan drukte 
wellicht een kleiner stempel op de campagne, het grootste verschil tussen 
de campagnes van 1976 en 1980 lag echter in de aard van de strategie. In 
1976 gebruikte Carter als uitdager een aanvalsstrategie en was hij constant 
onderweg, in 1980 nam hij tijdens de voorverkiezingen zijn toevlucht tot 
een Rose Garden-strategie. Met deze verdedigende strategie won Carter 
niettemin belangrijke staten en zette hij zijn Democratische uitdager 
Kennedy opzij. Carter gebruikte in de voorverkiezingen dezelfde tactiek 
die Jordan reeds in 1972 had uitgedacht voor een race tegen Kennedy, 
want andermaal lag de nadruk sterk op karakter. Carters Southern Strategy
voldeed tegen Kennedy, want de president won alle acht primaries in de 
regio, voornamelijk doordat Kennedy in het Zuiden als liberal te boek 
stond. 
     In de campagne tegen Reagan ging Carter wel veelvuldig op pad om 
overal in het land verkiezingstoespraken te houden. Daarmee hield hij de 
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lijn uit 1976 en eerdere campagnes vast. Het grote verschil was dat Carter 
nu beladen was met het presidentiële leiderschap, wat zijn handelen als 
campagnevoerder eerder beperkte. Ten eerste twijfelden veel Amerikanen 
aan zijn leiderschapskwaliteiten, ten tweede kon hij sneller rekenen op 
kritiek als hij zich als president liet verleiden tot ‘lage’ 
campagnetactieken. Carter wilde die kritiek voor lief nemen, want zijn  
campagne bevatte, net als in 1970 in Georgia, de nodige negatieve 
elementen. Carter schakelde in de campagne tegen Reagan over op de 
tactiek van de competentie door zijn uitdager als onbekwaam af te 
schilderen. Maar het was juist Reagan die, wijzend op de economische 
toestand en het gebrek aan vertrouwen in de persoon van Carter, garen 
spon bij dit thema. In de campagne tegen Reagan werkte ook Carters 
Southern Strategy niet meer, want hij kreeg alleen zijn thuisstaat Georgia 
nog achter zich. 
     Wat de campagnestrategen van Carter niet hadden gewild gebeurde 
toch: de verkiezingsstrijd tegen Reagan kreeg een ideologische lading. Als 
centrumpoliticus zag Carter kiesgroepen naar Reagan en diens 
conservatisme afdrijven, terwijl aan de andere kant linkse Democraten 
voor Anderson kozen. Carter was er van overtuigd dat hij met 
conservatieve middelen de economie kon saneren en hij paste zijn 
verkiezingsstrategie niet expliciet aan door conservatieven en protestantse 
fundamentalisten te beloven dat hij mee zou werken aan hun sociaal-
behoudende agenda. Een uitgesproken Religious Strategy om gelovige 
kiezers vast te houden, waar sommige christelijke leiders op aandrongen, 
zette Carter nooit in gang.338 Reagan deed daar zijn voordeel mee, want 
naar schatting bezorgden de leiders van de Moral Majority hem alleen al 
vier miljoen stemmen.339

     Carter kon zijn kiezers van 1976 niet vasthouden vanwege zijn 
eeuwige middenpositie, maar ook doordat hij een probleem als de inflatie 
in vier jaar tijd niet opgelost kreeg. Daarnaast was Carter in 1976 gekozen 
met, zoals de historicus Alonzo Hamby dat noemt, ‘popular support built 
largely on perceptions of a campaigner’s personality’. Vier jaar regeren 
hadden die perceptie ernstig aangetast, want de ‘amateur qualities’ in 
Carter die in 1976 veel kiezers hadden aangetrokken golden nu als 
tekortkomingen die hem ongeschikt maakten voor het ambt.340 Dit 

338 Flint and Porter, ‘Jimmy Carter: The Re-emergence of Faith-Based Politics 
and the Abortion Rigths Issue’, 45. 
339 Paul Boyer, ‘The Evangelical Resurgence in 1970s American Protestantism’ 
in: Bruce J. Schulman and Julian E. Zelizer (eds.), Rightward Bound. Making 
America Conservative in the 1970s (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2008) 46. 
340 Hamby, Liberalism and its Challengers, 342, 351. 



352 

versterkte het beeld van een president die ook als campagnevoerder in het 
defensief gedrongen werd. 
     Bourne kent Carter ondanks zijn dramatische verlies tegen Reagan een 
belangrijke verdienste toe. ‘During his first three months in office, despite 
all of the internal problems in the administration, Carter had restored the 
faith in the presidency. He had brought integrity, honesty, and respect 
back to the office’ aldus Bourne.341 Carters biograaf schetst het hier echter 
te mooi. Arthur Schlesinger jr. heeft er terecht op gewezen dat het 
presidentschap als instituut gedurende de hele jaren zeventig te lijden had 
onder een ‘absence of effective presidential leadership’. Daardoor 
ontstond een vacuüm, waar het Congres, lobbygroepen en ‘single-issue 
movements’ van profiteerden. Met tekortkomingen in het systeem of met 
de ‘post-Watergate frenzy’ had dat weinig te maken. De oorzaak lag in het 
slechte leiderschap van Nixon, Ford en Carter.342

De candidate-centered-campagne onder druk 

In deze situatie kwamen de tactische elementen, die zo kenmerkend waren 
geweest voor Carters verkiezingscampagnes sinds 1962, in een ander 
daglicht te staan. Allereerst was er geen echte grassroots-campagne meer. 
De campagne dreef nog wel voor een groot deel op vrijwilligers, maar als 
president kon Carter gezien zijn afkalvende aanhang nauwelijks beweren 
dat hij een kandidaat was die werd gedragen door een brede 
volksbeweging. De afstand tot het volk was sinds 1977 groot geworden en 
nam nog toe met Carters besluit om in de voorverkiezingen van 1980 geen 
reizende campagne te voeren. Rafshoon betreurde de breuk met de 
intensieve campagne die Carter sinds 1962 had gevoerd, want ‘The best 
thing we always had going for us was Jimmy Carter's personal 
campaign’.343 Carter miste door het directe contact van hemzelf, 
familieleden of vrijwilligers met het volk vergeleken met 1976 vooral veel 
media-aandacht.344

     Wat betreft media, een constant element in Carters campagnes dat hij 
sinds 1966 had geprofessionaliseerd, maakte hij in 1980 gebruik van de 
publiciteit waarmee het presidentschap nu eenmaal omgeven is. Maar al 
met al was er in de campagne geen positief incumbency-effect. Carter 
ontkwam namelijk niet aan de grote beperking dat hij als president slechts 
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één beleid kon verdedigen, terwijl hij in 1976 via de media nog diverse 
boodschappen naar uiteenlopende doelgroepen had gezonden. 
Eisenhower, die in 1952 eveneens campagne voerde tegen de ‘mess in 
Washington’, bevond zich in een soortgelijke positie toen hij zich 
herkiesbaar stelde.345 Eisenhower was echter populair, Carter was dat niet. 
Carters strategen maakten ook een grote fout in hun mediabeleid door 
Reagan in september ruim baan te geven.346 Hun verwachting was dat 
Reagan, volop onder de aandacht van journalisten, misstappen zou maken 
en zichzelf in een ideologisch extreme hoek zou drijven. Dat gebeurde 
niet. Waar Carter in 1976, mede door het Playboy-interview, als uitdager 
veel terrein verloor in de campagne, hield Reagan zijn positie in 1980 juist 
vast. In zijn boek waarin hij verbitterd terugblikt op zijn ervaringen met 
de media als perswoordvoerder in het Witte Huis concludeerde Powell dat 
een groep liberal journalisten uit het Noorden steeds partij koos voor 
senator Kennedy en vrijwel automatisch kritiek uitte op het beleid van de 
zuidelijke president. Dat gold vooral voor Carters sociale beleid, waar de 
president volgens de invloedrijke liberal pers een te zuinige insteek 
koos.347 Ook Carter zelf noemde de media ‘superficial in their treatment of 
national and international events’ en journalisten maakten zich schuldig 
aan het trivialiseren van ‘the most serious problems with a cynical 
approach’.348 Aan de andere kant gaf Carter toe dat hij journalisten nooit 
veel kans had gegeven met zijn zelfgekozen ‘relative isolation on a more 
continuing basis from the ‘movers and shakers’ among the Washington 
elite’.349

     Carters aloude tactische thema van good government kreeg in 1980 een 
andere ondertoon. Hij benaderde het nu niet vanuit de optiek van de 
kandidaat, maar als een president die verantwoording aflegde. Gezien de 
uitdijende federale overheid had good government onder Carter zeker niet 
de teneur van ‘minimal government’. Carter ondervond bovendien dat de 
Amerikanen bij good government niet alleen dachten aan politici met een 
smetteloos blazoen, maar ook aan leiderschap. Aan de vooravond van de 
verkiezingen zei Carter in een door Rafshoon gemaakte film dat hij in zijn 
vier jaar als president veel had geleerd. Vele ervaringen rijker, zou hij in 
een tweede termijn een nog betere president zijn.350 Met deze houding 
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plaatste Carter zich in wezen terug naar de campagne van 1976, de 
langdurige reis door de Verenigde Staten die, volgens zijn zeggen, een 
leerschool was geweest. Alleen als de Amerikanen hem hielpen kon hij 
blijven leren en succesvol zijn in een tweede termijn. Uiteraard had hij als 
president nieuwe lessen geleerd, maar in plaats van een populistische toon 
aan te slaan had Carter beter kunnen hameren op leiderschap, om aan te 
tonen dat hij na zijn campagne gerijpt was tot president en niet de eeuwige 
kandidaat was gebleven. Met zijn campagneleus ‘The Time Is Now for 
Leadership’ legde Reagan de vinger derhalve precies op de zere plek.351

     Opvallend is hoe ambivalent de campagnestaf en Carter in 1980 
omgingen met een ander beproefd campagne-element, dat van de 
underdog. Als zittend president diende Carter volgens Jordan zolang 
mogelijk een ‘non-candidate posture’ aan te nemen, om te voorkomen dat 
beleidsdaden uitgelegd konden worden als campagnetactiek.352 Deze 
houding mondde in de voorverkiezingen tegen Kennedy uit in de rol van 
underdog, die Carter zichzelf aanmat hoewel hij president was en leider 
van de Democratische Partij. Met die keuze toonde Carter wederom slecht 
leiderschap. In de campagne tegen Reagan had Carter geen keuze; hier 
diende hij presidentieel over te komen en dat gaf de Republikein de ruimte 
om vol overtuiging de underdog te spelen. Vergeleken met 1976 waren de 
rollen daarmee omgedraaid en was het in 1980 de beurt aan een 
Republikein om ‘Washington’ aan te vallen. Reagan had daarbij het 
voordeel dat hij voluit kon ageren tegen het Congres, waar hij de 
Democratische meerderheid medeverantwoordelijk stelde voor het beleid 
van Carter. 
     Carters laatste constante campagne-element, rechtvaardigheid en 
moraliteit, was in 1980 slechts beperkt bruikbaar. De moraliserende toon 
van zijn presidentschap, die onder meer tot uiting kwam in de nadruk op 
mensenrechten, wekte de nodige wrevel in binnen- en buitenland. De 
socioloog Kenneth Morris heeft er op gewezen dat Carter al sinds de jaren 
zestig de nadruk op moraliteit legde om duidelijk te maken dat hij het 
zuidelijke particularisme had afgezworen. In plaats daarvan hing Carter 
een universalisme aan dat iedereen in de maatschappij gelijke kansen 
diende te brengen. Als president ondervond hij echter dat het 
universalisme in de Verenigde Staten tot een sterke individualisering had 
geleid, waardoor het verkondigen van één morele filosofie geen garantie 
meer was voor het samenbinden van de maatschappij.353 Carter slaagde er 
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in het Witte Huis niet in het morele leiderschap te verwoorden waaraan de 
Amerikanen volgens Jordans strategiememo van 1972 behoefte hadden. 
Het onvermogen om een moreel leider te zijn ontnam Carter volgens 
Morris een belangrijke bouwsteen bij het tot stand brengen van ‘national 
confidence’ in het land.354

     Glad merkte op dat aan Carters politieke denkbeelden een ‘simplistic 
moralism’ ten grondslag lag, wat mede inhield dat iedereen naar de 
hoogste morele waarden diende te streven.355 Voor veel Amerikanen 
straalde de president uiteindelijk een rechtschapenheid uit waarmee hij 
zich moreel verheven leek te voelen boven zijn volk. Het was een 
eigenschap die velen irriteerde. Opiniepeilingen, het tactisch element dat 
Carter in 1970 in zijn campagne had geïntroduceerd, wezen dat in 1980 
uit.

Op zoek naar een nieuwe coalitie 

Doordat Carters constante tactische campagne-elementen niet meer of 
slechts beperkt werkten, kon hij in 1980 geen campagne meer bouwen 
rond zijn de positieve eigenschappen van zijn persoon. Die persoon, en 
vooral de daarin besloten wijze van leiderschap, was immers een kwestie 
in de verkiezingsstrijd geworden. Veel Amerikanen plaatsten vraagtekens 
bij de capaciteiten van Carter en konden zich vinden in uitspraken van 
Reagan als ‘I will not stand by and watch this great country destroy itself 
under mediocre leadership that drifts from one crisis to the next’.356 Sinds 
1962 had Carter de persoonsgerichte campagne steeds gebruikt om te 
ontkomen aan ideologische stellingnames. Als campagnevoerend 
president, ingeklemd tussen liberals en conservatieven en beroofd van zijn 
belangrijkste troef, formuleerde Carter een centrumideologie die de 
Democraten jaren na zijn nederlaag zouden omarmen, maar die in 1980 te 
weinig kiezers aansprak. Die kiezers waren voornamelijk verward, want 
Carter kwam telkens met nieuwe punten. Het was politiek verstandiger 
geweest de aandacht van het volk langere tijd vast te houden met enkele 
initiatieven.357 Carter dwong zichzelf als president intensief campagne te 
voeren voor zijn agenda en ondervond dat hem dat niet zo goed afging als 
het campagnevoeren als uitdager. Carter gebruikte voor zijn relaties met 
het Congres bovendien een zogenoemd independence model, waarbij hij 
benadrukte dat de president de lijnen in het land uitzette en niet de 
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volksvertegenwoordigers. Na de trauma’s van Vietnam en Watergate, die 
het Congres assertiever en wantrouwender jegens het Witte Huis hadden 
gemaakt, was dat een uiterst ongelukkige keuze die hem zowel onder 
liberalen als conservatieven op kritiek kwam te staan.358

     In 1976 leunde Carter in zijn campagne zwaar op elementen en 
personen uit de campagne van McGovern, vier jaar eerder. Hij paste 
daarmee een oud gebruik in het presidentiële campagnevoeren toe en was 
geenszins vernieuwend.359 Het betekende wel dat de partij waarvan Carter 
in 1976 de leider werd zich in onrustig vaarwater bevond, met aan de ene 
kant de liberals die met McGovern een zware nederlaag hadden geleden 
en aan de andere zijde Democraten die op Nixon hadden gestemd en die 
zich aangetrokken voelden tot het conservatisme. Carter wilde die partij 
vanuit het centrum naar een nieuwe eenheid leiden en een coalitie vormen 
die een basis kon zijn voor zijn herverkiezing in 1980. In de praktijk trok 
Carter de partij naar rechts, getuige de conservatievere inslag van 
Democraten die in 1980 voor het eerst actief werden in de presidentiële 
campagne.360 Volgens E.J. Dionne begreep Carter niet dat zijn politieke 
basis in 1976 een liberale coalitie was geweest en liet hij na die achterban 
tevreden te stellen.361 Carter had de liberals in 1976 tijdelijk buitenspel 
gezet, maar vertegenwoordigd in de regering verzuimden de linkse 
Democraten hem daarna te gebruiken als politiek instrument. ‘Jimmy 
Carter, the man who routed the liberals, was paradoxically liberalism’s 
great lost opportunity’, aldus Dionne.362 Als cultureel-conservatief stond 
Carter volgens Dionne wel open voor veranderingen. Dionne gaat hier 
echter te snel voorbij aan Carters overtuiging dat veranderingen 
geleidelijk plaats dienden te vinden. En Carter was zeker niet te vinden 
voor overheidsprogramma’s die de staatsschuld opdreven, zoals de 
liberals rond senator Kennedy wilden. 
     De historicus Hugh Davis Graham heeft beschreven hoe het politieke 
en economische systeem van de Verenigde Staten midden jaren zeventig 
aan verandering onderhevig was. Carters presidentschap zuchtte onder die 
krachten, waarbij de regering overweldigd werd door een ‘massive 
conservative revolt against taxes, militant unions, radical feminists, 
welfare queens and minority preferences’.363 In het debat over de vraag 
hoe diepgeworteld het conservatisme rond Carters nederlaag nu eigenlijk 
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was concludeerde politiek commentator John Herbers dat Carter te maken 
had met een Amerika waar de stemming conservatiever was dan in de 
jaren zestig en waar het bijstellen van programma’s uit de Great Society
bespreekbaar was geworden.364 Vooral in het Zuiden was de conservatieve 
ideologie nog steeds bezig aan een opmars. Herbers schreef dat de 
Democraten geen enkele reden tot optimisme hadden, want de verkiezing 
van Carter ‘merely delayed the transformation of the South from a 
Democratic to a Republican region’. De Republikeinen waren zich rond 
de kandidatuur van Reagan in het Zuiden beter gaan organiseren en 
Herbers voorspelde dat zij daardoor ook successen zouden gaan behalen 
bij plaatselijke en staatsverkiezingen.365 Een versterkend effect had de 
economische migratie van middenklasse-Republeinen naar het Zuiden.366

Ook de Republikeinse strateeg Kevin Phillips zag een voortgaande 
conservatieve beweging en het presidentschap van Carter omschreef hij 
als niet meer dan een tijdelijke afwijking van de trend.367

     De politicoloog Larry Schwab meent juist dat de Amerikanen in 
meerderheid voor de handhaving van federale sociale programma’s waren 
en dat de ‘conservative shift’ niets meer dan een mythe was. Schwab 
baseerde zich hierbij op opiniepeilingen in de jaren tachtig en de uitslagen 
van de Congresverkiezingen van 1976-1986.368 Niettemin moet de 
conclusie zijn dat Carter met zijn streven naar een begrotingsoverschot de 
conservatieve stemming voedde. Zowel in de voorrondes tegen Kennedy 
als in de campagne tegen Reagan had Carter zijn overtuiging sterker 
moeten uitspreken dat niet de herverdeling van welvaart, maar 
economische groei de Amerikaanse burgers doorgaans uit de malaise 
heeft getrokken.369 Hij had daarbij kunnen wijzen op het presidentschap 
van John Kennedy, die eveneens als een fiscal conservative regeerde en 
begin jaren zestig mede de basis voor een economische bloeiperiode 
legde.370 Uiteindelijk liet Carter zijn opvolger een begrotingstekort van 
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27,5 miljard dollar na, waarmee zijn missie om de federale schatkist op 
orde te brengen mislukt was.371

Terugkeer naar het Zuiden 

Carter zag zijn verkiezing als president in het licht van zijn zuidelijke 
afkomst en meende dat bittere gevoelens die meer dan een eeuw lang 
tussen Noord en Zuid hadden geheerst met zijn aantreden tot het verleden 
behoorden. Carter hield het sectionalisme als president echter volop in 
stand. ‘We came to Washington as outsiders and never appreciably 
changed this status. Nowhere within the press, Congress, or the ranks of 
the Washington power structure were there any long-established friends 
and acquaintances who would naturally come to our defense in a public 
debate on a controversial issue’, zei hij. Dat hij zijn status als outsider
nooit wilde veranderen, noemde Carter achteraf een vergissing.372 De 
vaststelling van Donald Cunnigen dat Carter zich als president inzette 
voor de verdere maatschappelijke integratie van zwarten en dat hij 
publiekelijk steeds onderstreepte dat het Zuiden een progressieve regio 
was, is zeker waar.373 Maar hierbij past wel de opmerking dat Carter zijn 
politieke vooruitstrevendheid en durf in het verleden te positief 
beschreven had. En dat een president in het midden van de jaren zeventig 
meer zwarten in zijn regering benoemde dan zijn voorgangers, moet 
gezien de inmiddels geboekte sociale vooruitgang niet als een 
bijzonderheid worden gezien. De journalist Edward Walsh meende dat 
Carters afkomst – Plains en de plattelandsomgeving – uiteindelijk een 
handicap betekende bij het uitvoeren van een ambt als het Amerikaanse 
presidentschap: ‘In a country that continued to grow more urban and 
suburban, Carter was the quintessential small-town president’.374

Bovendien was Carter een president die geen verenigd Zuiden leidde. 
Democratische senatoren en afgevaardigden lieten zich een enkele keer 
verleiden Carter te steunen uit regionale trots; meestal kozen zij echter de 
kant van hun achterban. Carters strategen hoopten in de campagne tegen 
Reagan dan ook tegen beter weten in op de steun van een zuidelijk blok. 
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     Zonder het spook van de inflatie te hebben verdreven en met de 
gijzelingscrisis in Iran nog gaande, nam Carter op 14 januari 1981 in een 
televisietoespraak afscheid van de natie.375 Aan het einde van zijn farewell 
address, waarin hij speciale aandacht vroeg voor mensenrechten, 
kernwapenreductie en het zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen, 
zei Carter terug te zullen keren naar het Zuiden. Hij keek uit naar een 
nieuw leven in zijn geboortestreek om daar, als burger, ‘to reflect and 
further to assess – I hope with accuracy – the circumstances of our 
time’.376
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gehaald dan Carter. President Ford, door Carter in de campagne van 1976 beticht 
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approval van 53 procent. Zie: www.presidency.ucsb.edu/data/final_approval.php. 
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