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Conclusie  
 

enmaal terug in het Zuiden zonderde Carter zich enige tijd af om 
zijn presidentiële memoires te schrijven. Na deze periode van 
reflectie stichtte hij in 1982 in Atlanta zijn Carter Center. Namens 

deze organisatie reisde Carter de wereld af om te bemiddelen in 
conflicten, verkiezingen te begeleiden, mensenrechten te propageren of 
projecten voor het uitroeien van ziekten te initiëren. Jimmy Carter 
schaarde zich daarmee onder de weinige Amerikaanse presidenten die na 
hun vertrek uit het Witte Huis op de voorgrond bleven. Als geëngageerd 
ex-president kon Carter eindelijk de humanitarian en idealist zijn die hij 
als politicus en bestuurder nooit ten volle had kunnen zijn en toonde hij 
zijn ware gezicht als vertegenwoordiger van de blanke liberale elite in het 
Zuiden. Carter schreef na zijn afscheid als president ook enkele tientallen 
boeken, onder meer over het Midden-Oosten en over de zijns inziens 
bedreigde morele waarden in de Amerikaanse samenleving. In 2010 
publiceerde hij een deel van de dagboeken die hij bijhield in het Witte 
Huis, met het expliciete doel zelf een oordeel te geven over zijn 
presidentschap.1 Carter bekende in het boek dat hij zich als president te 
veel met details had bemoeid, maar ook dat hij genoten had van het 
politieke gevecht. Hij wees niet zonder trots op wetten en verdragen die 
tijdens zijn presidentschap door het Congres kwamen en ergerde zich dat 
latere presidenten zijn initiatieven voor energiebesparing en 
terughoudendheid in de buitenlandse politiek terugdraaiden of negeerden. 
Verder legde Carter de oorzaak van zijn nederlaag nu definitief bij de 
inflatie en de gijzelingscrisis in Iran.2 
     Met de publicatie van zijn White House Diary gaf Carter aan dat zijn 
Nachleben verder reikte dan de humanitaire kringen in de wereld waar hij 
zoveel respect verwierf dat hem in 2002 de Nobelprijs voor de Vrede 
werd toegekend. Hij wilde niet alleen de geschiedenis ingaan als een 
president die na een bittere verkiezingsnederlaag alsnog zijn hoogtijdagen 
beleefde, maar ook als een activistisch leider in het Witte Huis. Het 
campagnearchief bevat belangrijke aanwijzingen voor de omstandigheden 
die hem vormden tot president en werpt meer licht op de politieke erfenis 
die Carter naliet aan het Zuiden, aan de Democratische Partij en aan 
toekomstige campagnevoerders. Op die punten, die hierna worden 
toegelicht, mag zijn belang zeker niet onderschat worden.   
 
 

                                                 
1 Jimmy Carter, White House Diary (New York: Farrar-Straus-Giroux, 2010) 525. 
2 Idem, 528-537. 
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Het Zuiden 
 
In 1971 zei Jimmy Carter dat een Democratische presidentskandidaat 
‘reasonably acceptable’ zou moeten zijn voor de kiezers in het Zuiden; 
dan zou hij hun steun kunnen krijgen. Overigens zou die kandidaat niet 
meer rond de rassenkwestie heen hoeven te draaien, want ‘the Southern 
voter now is just like the voters in the rest of the nation’.3 Maar de 
zuidelijke kiezer vond George McGovern, de Democratische 
presidentskandidaat van 1972, veel te liberal; McGovern zocht dan ook 
bewust geen steun in de regio, die massaal Republikeins stemde. Vier jaar 
later wierp Carter zichzelf op als die ‘redelijk aanvaardbare’ kandidaat. 
De columnist William Shannon noemde het een ‘profoundly encouraging 
development for the whole nation that the South has produced a leader 
that the rest of the country can accept’.4 Carter werd partijleider en 
president, maar zelfs zijn naaste medewerkers vroegen zich af of hij de 
hereniger tussen Noord en Zuid kon zijn die hij in zichzelf zag. Zijn 
opiniepeiler Patrick Caddell daagde Carter uit het Zuiden te veranderen 
van ‘a step-child of the country into an integral part of the national scene’. 
Het Zuiden moest, brekend met de status quo in de regio, definitief 
betrokken worden bij de nationale politiek.5 
     Carter zag dat inderdaad als zijn grootste missie en zijn hele loopbaan 
als volksvertegenwoordiger bekeek hij de nationale politiek vanuit 
sectionalistisch perspectief. In 1972 hadden de Democraten de 
presidentsverkiezingen volgens hem verloren doordat ‘McGovern didn’t 
quite understand, you know, the moderate to conservative inclination of 
the voters’.6 Een Noord-Zuid ticket met Carter als vice-
presidentskandidaat had meer kans gemaakt, aldus de politicus uit Plains. 
Gerald Rafshoon meende dat de Amerikanen vier jaar later tot andere 
inzichten waren gekomen. ‘I knew that ’76 showed that the public was 
interested in the South, patriotism, in ethics and morals and values. All 
these things helped elect Jimmy Carter’, zei Rafshoon.7 Maar voordat het 
Noorden de regio volledig accepteerde, was er in het Zuiden een 
                                                 
3 Geciteerd in Tom Wicker, ‘New Mood in the South’, The New York Times, 25 
april 1971. 
4 William V. Shannon, ‘The Southern Connection’, The New York Times, 8 juni 
1976. 
5 Initial Working Paper On Political Strategy. Memo van Patrick Caddell aan 
Jimmy Carter, 10 december 1976. 21-22. Staff Office Files, Powell Box 4, 
Folder: Memoranda-Pat Caddell 12/10/76-12/21/76. Jimmy Carter Library. 
6 Jack Bass and Walter de Vries, Interview with Jimmy Carter, Southern Oral 
History Program Collection, University of North Carolina at Chapel Hill, 1974. 9. 
http://docsouth.unc.edu. 
7 Gerald Rafshoon Exit Interview, 12 september 1979. 12. Jimmy Carter Library. 
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definitieve acceptatie van de desegregatie nodig geweest. ‘The election of 
Jimmy Carter to the presidency by the votes of southern whites and blacks 
tells a story of change in the South that is only beginning to be 
appreciated’, schreef de historicus Carl Degler.8 In zijn politieke carrière 
als staatssenator was Carter echter nooit direct betrokken geweest bij de 
strijd tegen de segregatie en ook als gouverneur van Georgia koos hij een 
voorzichtige koers.9 Hij verdedigde zich later met de opmerking dat zijn 
politieke loopbaan in de jaren zestig in een ‘embryonic stage’ had 
verkeerd en dat de rassenscheiding nu eenmaal geaccepteerd was in het 
Zuiden.10 In plaats van een voortrekker te zijn profiteerde hij van het werk 
van anderen die een politiek pad voor hem effenden. De historicus Joe 
Frantz ziet Lyndon Johnson uit Texas terecht als één van de zuidelijke 
wegbereiders voor Carter.11 Op zijn beurt profiteerde de Democraat Bill 
Clinton in de jaren negentig van Carters ervaringen als zuidelijk 
presidentskandidaat. Met Al Gore jr. vormde Clinton zelfs een geheel 
zuidelijk Democratisch ticket, waarbij zij de nadruk legden op hun 
gematigdheid. 
     Gebruikmakend van sectionalistisch chauvinisme – de regional pride 
waarover Herman Talmadge sprak – achtte Carter in 1976 de tijd rijp voor 
zijn eigen bi-raciale Southern Strategy, een strategie die de belangrijkste 
pijler onder zijn overwinning vormde. Carters overwinning betekende 
echter geen terugkeer naar het Democratische Solid South van weleer. 
Conservatieve blanken in het Zuiden liepen in 1980 massaal weg uit zijn 
coalitie en gaven opnieuw voeding aan het debat over het karakter van de 
regio. De historicus Numan Bartley meent dat het Zuiden zijn 
economische en sociale achterstand op de rest van de Verenigde Staten 
zeker had ingelopen, maar dat was al na de Tweede Wereldoorlog gebeurd 
en niet pas na 1976. Tegelijkertijd bleven ‘its own history and tradition, its 
own myths and symbols’ diep in het zuidelijke bewustzijn verankerd.12 De 
blanke meerderheid in het Zuiden hing nog steeds een sociaal-
conservatisme aan dat zij in het Witte Huis onder Carter niet terugzag. Het 
betekende dat deze kiezers in 1980, net als in 1972, hun stem aan de 
Republikeinen gaven. Volgens de politicoloog Nicol Rae is Carter dan 
                                                 
8 Carl N. Degler, Place over Time. The Continuity of Southern Distinctiveness 
(Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1977) 131. 
9 Jimmy Carter, Keeping Faith. Memoirs of a President (New York: Bantam 
Books, 1982) 141-142. 
10 Martin Schram, Running for President 1976. The Carter Campaign (New 
York: Stein and Day, 1977) 37-38.  
11 Joe B. Frantz, ‘Opening a Curtain: The Metamorphosis of Lyndon B. Johnson’, 
The Journal of Southern History, Vol. XLV, No. 1, februari 1979. 6. 
12 Numan V. Bartley, ‘Social Change and Sectional Identity’, The Journal of 
Southern History, Vol. 61, No. 1 (February 1995) 4. 
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ook niet meer dan de ‘exceptional case’ geweest in een 
verschuivingsproces naar Republikeins stemmen in het Zuiden.13  Die 
conclusie is terecht, want met zijn campagne en presidentschap slaagde 
Carter er niet in de regio structureel uit de handen van de Republikeinen te 
trekken.14 Na 1976 bleef het Zuiden bij presidentsverkiezingen een 
belangrijk electoraal blok vormen. De politicologen Black en Black 
concluderen: ‘As the united South goes, so goes the nation. The modern 
South is the largest, the most cohesive, and, arguably, the most important 
region in the United States in terms of establishing the partisan direction 
of presidential politics’.15 
     Aanvankelijk leek het er voor Carter anders uit te zien. De historicus 
Dan Carter heeft er op gewezen dat Jimmy Carter midden jaren zeventig 
één van de weinige politici was die oog hadden voor de zuidelijke ‘tug of 
war between the politics of anger and the politics of nostalgia’. 
Verwijzend naar stabiliteit en veiligheid wist Carter de Wallace- en 
Nixon-stemmers die zich in dat onrustige kiesveld bevonden te bereiken.16 
Carters begrip kwam voort uit zijn eigen conservatieve erfenis, die hij niet 
verwierp, maar probeerde in te bedden in een nieuwe ideologie. Carter 
begreep de zuiderlingen, maar wist ook wat er speelde in het Noorden. In 
die regio was hij als jongeman gevormd en William Lee Miller noemt 
hem daarom ‘the epitome of the American legend of succes; the pristine, 
able, ambitious American achiever’.17 Carter kon zich inleven in politiek-
maatschappelijke ontwikkelingen in het hele land en vooral zijn 
inschatting dat hij in 1976 een succesvol centrumkandidaat kon zijn tussen 
liberalisme en conservatisme droeg bij aan zijn overwinning bij de 
presidentsverkiezingen.  
 
 
 
 
                                                 
13 Nicol C. Rae, Southern Democrats (New York: Oxford University Press, 1994) 
55. 
14 Het aantal Republikeinse kiezers in het Zuiden groeide van 51,5 procent in 
1956 naar 62 procent in 1984. Zie: Martin P. Wattenberg, The Decline of 
American Political Parties, 1952-1980 (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1984) 144. 
15 Earl Black and Merle Black, The Vital South. How Presidents are Elected 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992) 344. 
16 Dan T. Carter, ‘Legacy of Rage: George Wallace and the Transformation of 
American Politics’, The Journal of Southern History, Volume LXII, No. 1 
(February 1996) 12-13. 
17 William Lee Miller, Yankee from Georgia. The Emergence of Jimmy Carter 
(New York: Times Books, 1978) 27, 92. 
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Liberalisme en conservatisme  
 
De gevestigde orde binnen de Democratische Partij accepteerde de 
outsider Carter echter nooit helemaal. Na zijn overwinning in 1976 stelde 
een geschrokken partijbestuur zelfs de Commission on the Role and 
Future of Presidential Primaries in, die de opdracht kreeg de gevolgen 
van het nieuwe systeem van voorverkiezingen in kaart te brengen.18 
Hamilton Jordan zegt dat de partijtop Carter zag als ‘an enigma, and his 
success was both celebrated and resented by the Democratic 
establishment’.19 Volgens de historicus Douglas Brinkley wogen de 
negatieve gevoelens onder partijgenoten het zwaarst. ‘Carter never fought 
in the trenches alongside his fellow Washington Democrats in the great 
battles of the era – over the Vietnam War, Medicaid and Medicare, civil 
rights legislation, Nixon’s Supreme Court appointments, or Watergate – 
and therefore he could only be viewed as a political fluke by his own 
party’, aldus Brinkley.20 Zowel in 1976 als in 1980 kreeg Carter, die nooit 
loskwam van het anti-elitaire populisme dat zo kenmerkend was geweest 
voor politici uit Georgia, als kandidaat felle aanvallen van de liberals te 
verduren. Een liberal organisatie als Americans for Democratic Action, 
die sinds de jaren veertig grote invloed had binnen de partij, steunde in de 
voorverkiezingen van 1976 de liberal Morris Udall en in 1980 Edward 
Kennedy. Beide keren kreeg Carter het endorsement van de organisatie 
pas na de conventie in de race tegen een Republikein.21 Carter kon nooit 
veel enthousiasme opbrengen voor de New Deal en probeerde zijn 
partijgenoten aan te spreken met benevolent conservatism, een 
centrumideologie die hij evenwel nooit goed onder woorden wist te 
brengen en die hij zelf als een vorm van populisme zag. De politicologen 
Thomas Cronin en Michael Genovese zeggen in dit verband dat de 
Amerikanen van hun president ‘upbeat rhetoric and promises of a brighter 
tomorrow’ willen horen. Het volk wil van tijd tot tijd een New Deal, een 
New Frontier of een Great Society. Dat Carters New Foundation niet 
aansloeg lag volgens hen niet alleen aan de president, maar juist ook aan 

                                                 
18 Elaine C. Kamarck, Primary Politics. How Presidential Candidates Have 
Shaped the Modern Nominating System (Washington, D.C.: Brookings 
Institution, 2009) 53. 
19 Hamilton Jordan, No Such Thing As A Bad Day (New York: Pocket Books, 
2001) 65. 
20 Douglas Brinkley, The Unfinished Presidency. Jimmy Carter’s Journey Beyond 
the White House 
(New York: Viking, 1998) 5. 
21 E-mail van Don Kusler, Communications Director van de ADA, aan auteur, 28 
april 2007. 
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de Amerikanen zelf, die eind jaren zeventig murw waren gemaakt door de 
recente politiek-maatschappelijke ophef en de economische tegenslagen.22 
     In een vergelijking die hij trok tussen de Democratische presidenten 
Carter en Clinton concludeerde de historicus Iwan Morgan dat beiden 
opnieuw over de New Deal probeerden te onderhandelen tussen hun partij 
en het volk.23 Zijn vakgenoot Leo Ribuffo bevestigt dat: ‘Although 
Clinton represented a later generation of white southerners, came from a 
lower social stratum, and thrived on political maneuvering, his self-
consciously centrist worldview was nonetheless closer to Carter’s updated 
progressivism than to welfare state liberalism’.24  Donald Cunnigen zegt 
dat Carter in wezen niets anders dan zijn eigen ‘brand of southern 
liberalism’ meebracht naar het Witte Huis.25 Dat eerder klassieke 
liberalisme was een stuk conservatiever dan de ideologie die onder 
noordelijke Democraten heerste. Carter omhelsde de principes van Locke, 
zoals privébezit, vrij economisch handelen en gelijkheid van kansen, maar 
overheidsingrijpen als middel voor het creëren van sociale 
rechtvaardigheid stond bij Carter niet bovenaan. Als president werkte hij 
wel mee aan enkele voorstellen van de liberals en kreeg hij ook hun steun 
voor sommige van zijn eigen voorstellen. Maar Carter ging, als voorloper 
van de ‘Derde Weg’, ook over tot deregulering van de transportsector en 
het bankwezen en wilde bezuinigen op sociale uitkeringen, 
stadsontwikkeling en gezondheidszorg.26 Voor een doorgewinterde liberal 
als Arthur Schlesinger jr. was dat genoeg om Carters presidentschap een 
‘manifest failure’ te noemen. ‘It presented no vision, communicated no 
sense of direction, was wayward and negligent in foreign policy and left 
the domestic economy worse off than it had been four years earlier’, 
kritiseerde Schlesinger.27 Carter droeg als president te weinig de 
vooruitgangsgedachte van het liberalisme uit. De ‘problem-solving, 
consensus-reaching politics’ die Schlesinger inherent achtte aan het 

                                                 
22 Thomas E. Cronin and Michael A. Genovese, The Paradoxes of the American 
Presidency (New York: Oxford University Press, 1998) 19, 21. 
23 Iwan Morgan, ‘Jimmy Carter, Bill Clinton And the New Democratic 
Economics’, The Historical Journal, Vol. 47, No. 4 (2004) 1016. 
24 Leo P. Ribuffo, ‘Jimmy Carter and the Crisis of Confidence’, in: The Liberal 
Persuasion. Arthur M. Schlesinger, Jr., and the Challenge of the American Past, 
J.P. Diggins, ed. (Princeton: Princeton University Press, 1997) 180. 
25 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) 54. 
26 William E. Leuchtenburg, In the Shadow of FDR. From Harry Truman to 
Ronald Reagan (Ithaca: Cornell University Press, 1983) 194.  
27 Arthur Schlesinger Jr., ‘After the Battle’, The New York Times, 6 november 
1980. 
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liberalisme28 bedreef Carter in de ogen van de liberals niet in het voordeel 
van de zwakkeren in de samenleving. 
     Aan de andere kant kon Carter geen goed doen bij de conservatieven, 
die hem verweten een sociaal-liberaal te zijn. De historici Andrew Flint en 
Joy Porter zeggen dat Carter zeker heeft bijgedragen aan de opkomst van 
één conservatieve groep, de evangelicals, ‘as a dynamic political force in 
the late twentieth century’.29 Zij concluderen tevens: ‘Unfortunately for 
Carter, after having drawn them into politics, he failed to retain 
evangelicals’ support’.30 Natuurlijk was Carter er, gezien de inspanningen 
van de Republikeinen en conservatieve activisten in de jaren zestig en 
zeventig, niet alleen voor verantwoordelijk geweest dat de evangelicals 
politiek actiever werden. De richting waarin dat activisme verliep beviel 
hem ook geenszins. Lang na zijn presidentschap verbrak Carter zelfs zijn 
banden met de Southern Baptist Convention, die zich verder ontwikkelde 
in een fundamentalistische richting.31 
     E.J. Dionne meent dat Carters centrumkandidatuur, die zo goed had 
gewerkt in 1976, hem uiteindelijk opbrak. ‘In the end, Jimmy Carter 
frustrated liberals and conservatives alike. The transideological appeal 
that helped make him president also helped undo him’, zegt Dionne.32 
Caddell beaamde dat, want de opiniepeiler had Carter in 1980 
gewaarschuwd dat zijn eeuwige middenpositie weliswaar flexibiliteit en 
gelegenheidscoalities opleverde, maar niet de ‘hard core supporters’ die 
hij aan de stembus nodig zou hebben voor zijn herverkiezing.33 De aanval 
op Carter van de liberale Democraten, die het hem kwalijk namen dat hij 
                                                 
28 Louis Menand, ‘Christopher Lasch’s Quarrel with Liberalism’, in: The Liberal 
Persuasion. Arthur Schlesinger, Jr., and the Challenge of the American Past. J.P. 
Diggins, ed. (Princeton: Princeton University Press, 1997) 235. 
29 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) 29. 
30 Idem, 46. 
31 Oran P. Smith, The Rise of Baptist Republicanism (New York: New York 
University Press, 1997) 15. Carter verliet de Southern Baptist Convention in 
2000. Hij verweet de organisatie baptistische uitgangspunten als de scheiding van 
kerk en staat, de vrije evangelisatie en de gelijkberechtiging van vrouwen te 
hebben verlaten. Zie: Greg Warner, ‘Jimmy Carter says he can ‘no longer be 
associated’ with the SBC’, Associated Baptist Press, 23 oktober 2000; Carter 
werd in 2008 medeoprichter van het New Baptist Covenant, een beweging die 
onder meer ageert tegen rassendiscriminatie in kerk en samenleving. Zie: The 
Baptist Standard, 23 oktober 2000 en The Baptist Standard, 7 augustus 2009. 
32 E.J. Dionne, Why Americans Hate Politics (New York: Touchstone, 1992) 137. 
33 Memo van Patrick Caddell aan Les Francis betreffende opinieonderzoek voor 
de conventie, 26 mei 1980. Staff Office Files, Chief of Staff - Jordan, Box 12. 
Folder: Campaign Strategy - Caddell, Patrick. 32. Jimmy Carter Library. 
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geen geld wilde steken in werkverschaffing of een federale 
ziektenkostenverzekering, maakte het hervormen van de partij onmogelijk 
en leidde tot gespannen verhoudingen in het Congres. Op Capitol Hill 
vond Carter steeds moeilijker een meerderheid doordat Republikeinen, die 
hij bijvoorbeeld bij de aanname van de Panama Kanaal-Verdragen nog 
naar het centrum had getrokken, in 1978 onder druk kwamen te staan van 
conservatieve uitdagers en voorzichtiger moesten opereren. Zo leek het er 
op dat Carter ieder succes, maar ook iedere weigering aan Democratische 
facties, moest bekopen met het afkalven van zijn coalitie.34 
     In 1976 wist Carter na de primaries genoeg evangelicals, liberals, 
joden, katholieken, zwarten, conservatieve blanke zuiderlingen en andere 
kiesgroepen zoals vrouwen vast te houden om de verkiezingen te winnen. 
De nog steeds woedende culture wars, met als inzet morele en 
economische thema’s, leidden er echter toe dat meerdere groepen Carters 
coalitie in 1980 de rug toekeerden. Een voorbeeld waren de blanke 
arbeiders in de voorsteden, die zich meer aangetrokken voelden tot de 
Republikeinse kandidaat die dat jaar belastingverlaging en de terugkeer 
van waarden en normen beloofde.35 Hoewel moraliteit altijd een grote rol 
had gespeeld in zijn verkiezingscampagnes, bleek Carter als president niet 
bereid de Amerikanen zijn persoonlijke opvattingen op dat gebied op te 
dringen. 
     Carter voedde wel een zeker pessimisme in het land. Christopher Lasch 
had zijn boek The Culture of Narcissism de ondertitel American Life in An 
Age of Diminishing Expectations meegegeven en daarin leek Carter zich 
volledig te kunnen vinden. Hij hamerde op ‘limits’ en verkondigde dat de 
regering niet almachtig was. De conservatieven verweten Carter echter dat 
hij de overheid nog steeds liet groeien en dat verlokte zijn uitdager 
Reagan in 1980 uiteindelijk tot de uitspraak ‘Government is not the 
solution to our problems. Government is the problem’.36 
     Met zijn nederlaag trok Carter de Democraten mee de diepte in, terwijl 
het liberalisme, zo zegt de historicus Steven Gillon, naar de ‘fringe of 
American politics’ werd geduwd.37 Om te voorkomen dat zij de eeuwige 
minderheidspartij zouden worden, moesten de Democraten volgens de 
politicologen Thomas Ferguson en Joel Rogers een halt toeroepen aan de 

                                                 
34 Garry Wills, ‘The Strange Success of Jimmy Carter’ in: The New York Review 
of Books, 28 oktober 2010, 23. 
35 Memo van Patrick Caddell aan Les Francis betreffende opinieonderzoek voor 
de conventie, 13. 
36 Jules Witcover, Party of the People. A History of the Democrats (New York: 
Random House, 2003) 615. 
37 Steven M. Gillon, Politics and Vision. The ADA and American Liberalism, 
1947-1985 (New York: Oxford University Press, 1987) 225. 



369 
 

‘drift of the majority of the electorate toward conservative, 
entrepreneurially oriented social and economic policies, increased military 
spending, and more actively anti-Communist, interventionist foreign 
policies’.38 De Democratic Leadership Council die verontruste 
Democraten onder invloed van de nederlagen van Carter in 1980 en 
Mondale in 1984 hadden opgericht had volgens de historicus Bruce 
Miroff het doel ‘of moving the party away from liberalism and toward the 
center’.39 Dat was precies wat Carter als president had willen doen en wat 
Clinton, actief in de Democratic Leadership Council, later een extra 
impuls zou geven. 
     Politicologen en historici debatteerden na de nederlaag van Carter of er 
onder het electoraat een realignment op gang was gekomen, waarbij 
kiesgroepen overwegend naar het midden of naar rechts dreven. Dan 
Carter meent dat, als die beweging er al was, de conservatieven in 1980 
niet meer dan een ‘hollow victory’ behaalden. Tegen de tijd dat er met 
Reagan een conservatieve president aantrad was abortus immers 
gelegaliseerd, had het federale Hooggerechtshof in de kwestie van de 
desegregatie zijn wil aan de staten opgelegd, stond het gezin als hoeksteen 
van de samenleving onder druk en liep het federale begrotingstekort 
steeds verder op.40 De politicoloog Paul Gottfried concludeerde, kijkend 
naar wat hij het Amerikaanse ‘political landscape’ noemt, dat er sinds de 
jaren vijftig een beweging is die het geheel – ondanks conservatieve 
successen – inderdaad ‘generally leftward’ heeft getrokken.41 
Opeenvolgende Republikeinse presidenten leken zich niet in te spannen 
om liberal wetten terug te draaien. Eén van de leiders van de New Right, 
Richard Viguerie, waarschuwde uiteindelijk zelfs dat de conservatieven, 
als onafhankelijke beweging, de Republikeinse Partij wel eens zouden 
kunnen laten vallen omdat die hun agenda niet uitvoerde.42 
 

                                                 
38 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. 
39 Bruce Miroff, ‘Market or Democratic Models: Competing Conceptions of 
American Political Leadership’, in: Who’s the Boss? Leadership and Democratic 
Culture in America, Hans Krabbendam and Wil Verhoeven, eds. (Amsterdam, 
VU University Press, 2007) 35. 
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Campagnevoeren 
 
Naast zijn bi-raciale Southern Strategy, zijn positie als centrumkandidaat, 
het Watergateschandaal, de economische situatie en zuidelijk regionaal 
chauvinisme lag een belangrijke oorzaak van Carters overwinning in 1976 
in zijn stijl van campagnevoeren. Al sinds zijn eerste 
verkiezingscampagne in 1962 volgde Carter de trend van de candidate-
centered-campagne, waarbij hij voorbijging aan partij-elites en zich direct 
tot de kiezers richtte. Sinds 1962 behield hij vijf constante tactische 
elementen – media, grassroots, underdog, good government en moraliteit 
en rechtvaardigheid – in al zijn verdere campagnes en vanaf 1970 voegde 
hij daar de opiniepeiling aan toe. De historicus Gil Troy concludeert dat 
de Amerikanen er eigenlijk nooit in geslaagd zijn een goede manier te 
vinden voor het presidentiële campagnevoeren: ‘Americans have found 
campaigns too lengthy, too costly, too nasty, and too silly’.43 Het 
presidentiële campagnevoeren is steeds in ontwikkeling geweest en 
Jimmy Carter heeft daar, zeker niet tot ieders tevredenheid, zijn bijdrage 
aan geleverd. In de aanloop naar de verkiezingen van 1976 introduceerde 
hij twee belangrijke vernieuwingen, namelijk de marathoncampagne met 
deelname aan een serie primaries en de focus op de caucus van Iowa. 
Kijkend naar de lessen van 1976 begonnen latere presidentskandidaten, 
zowel Democraten als Republikeinen, vroeg aan hun campagne en 
richtten zij zich op Iowa en andere vroege voorverkiezingen, met als één 
van de belangrijkste doelen zoveel mogelijk media-aandacht te genereren. 
De conclusie van de politicologe Elaine Kamarck, ‘Carter’s impact on the 
shape and structure of the modern nomination system cannot be 
overstated’, is dan ook geheel juist.44 Carters invloed liet zich ook gelden 
na zijn nederlaag in 1980, want het bestuur van de Democratische Partij 
ging aan nieuwe regels werken om te voorkomen dat outsiders de 
nominatie in de wacht konden slepen.45  
     Carter kwam in zijn campagnes niet alleen met vernieuwingen, hij 
vervolmaakte tevens tactieken en strategieën die hun nut al bewezen 
hadden voor andere politieke kandidaten. Zo perfectioneerde hij de al 
eerder door een zuidelijke Democraat gebruikte primary-strategie en ging 
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hij mee in de trend van de media-ontwikkelingen. Vanaf 1966 werkte 
Carter met een professionele staf, onder wie ook Democraten die eerder 
voor een liberal kandidaat hadden gewerkt. Naast de opiniepeilingen die 
hij vanaf de campagne van 1970 liet uitvoeren ging Carter kiezers en 
geldschieters benaderen via direct mail. Door succesvolle eigen 
fundraising wist hij in 1976 en 1980 ten volle te profiteren van de 
mogelijkheden die de federale wet op de campagnefinanciering bood. 
     Kenmerkend voor al zijn campagnes is dat Carter ze liet draaien rond 
persoonlijkheid en karakter. Zijn mediastrateeg Rafshoon zei over dat 
beproefde middel: ‘Issues are too complicated for most people. They want 
to elect someone they can trust’.46 Carter liet de campagne rond zijn 
persoonlijkheid en karakter immers naadloos aansluiten bij zijn aloude 
thema good government. In de periode vlak na het Watergateschandaal en de 
Vietnamoorlog gaf dat extra inhoud aan zijn campagne, want de Amerikanen 
zochten, zoals Rafshoon zei, inderdaad naar leiders die ze konden 
vertrouwen. Dat gebrek aan vertrouwen in de regering, ontstaan door 
Vietnam en Watergate, was echter niet de absolute hoofdoorzaak van Carters 
overwinning. Het appelleren aan good government lag immers besloten in al 
zijn campagnes en ook in 1976 volgde hij die benadering. Aan Carters 
campagne van dat jaar lagen volgens Jordan vier ‘basic gambles’ ten 
grondslag, die alles te maken hadden met het voeren van een candidate-
centered-campagne. Zo was de nominatie haalbaar via de primaries, niet 
via het partijbestuur; in het Zuiden was Wallace te verslaan; Carters 
zuidelijke afkomst en zijn outsiderschap zouden assets zijn en de meeste 
kiezers zouden een politicus prefereren die de nadruk legde op zijn 
persoonlijke kwaliteiten en integriteit in plaats van issues en ideologie.47 
     Uiteraard was het meer dan een gok, want Carters ervaring in het 
individuele campagnevoeren vormde een uitstekend fundament, zo bleek 
uit de vele interviews die hij gaf. Zo hield hij, ondanks talloze 
commentaren en nieuwsberichten dat de economie in 1976 het centrale 
thema was, vol dat de verkiezingen in de eerste plaats over de ‘restoration 
of faith in our government’ gingen. Problemen als werkloosheid en 
inflatie kwamen voor hem pas op de tweede plaats.48 Carter wist de 
campagne rond zijn karakter zelfs zo uit te bouwen dat de mythe ontstond 
dat hij geen politicus was en zijn staf hield dat beeld zorgvuldig in stand. 
Ook wetenschappers en journalisten karakteriseerden Carter als ‘alien to the 
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nation’s capital’,49 de ‘most ‘outside’ of all ‘outsiders’ in the history of 
presidential politics’,50 of als ‘a Southern governor who hated politics-as-
usual’.51 Carter droeg aan de mythe bij door zichzelf te vergelijken met 
president Truman, die hij een ‘common man’ noemde, maar een 
‘uncommon president’: Truman begreep het volk en durfde moeilijke 
beslissingen te nemen.52 Politiek was daarbij ondergeschikt aan het belang 
van het volk. 
     Gezien Carters loopbaan als campagnevoerder, senator en gouverneur 
is de conclusie van Betty Glad gerechtvaardigd dat Carter in zijn politieke 
carrière sinds 1962 slechts deed alsof hij niets van het politieke bedrijf 
moest hebben. Glad noemt Carter zelfs ‘the ultimate politician in practice. 
He saw opportunities others missed, and on the campaign trail he knew 
how to touch the emotions of listeners-employing symbols and projecting 
himself in ways that encourage hope and trust’.53 Het campagnearchief 
toont bovendien aan dat Carter een doorgewinterd politicus van het 
‘candidate-centered’ slag was die opportunistisch kon zijn als het nodig 
was. Er zat een kern van waarheid in het artikel van de journalist Steven 
Brill, die in zijn artikel Jimmy Carter’s Pathetic Lies van maart 1976 
schreef: ‘Jimmy Carter’s campaign is the most sincerely insincere, 
politically antipolitical, and slickly unslick one of the year’. Brill 
concludeerde dat ‘Politicians are entitled to grow and change their minds 
like the rest of us. But Carter’s changes seem to span the range of basic 
national issues and correspond totally with the constituency he seeks’.54 
     Volgens Glad brak Carters zelfprojectie van non-politicus hem 
uiteindelijk als president op. Carter schiep voor zichzelf en de 
Amerikanen een beeld van een ‘idealized self’, een maatstaf van perfectie 
en rechtschapenheid waaraan hij niet kon voldoen en die hem in 1980 veel 
stemmen kostte.55 Carter was uiteindelijk zelf één van de ‘entrenched 
politicians’ geworden op wie hij in Why Not the Best zo had afgegeven. In 
dat boek omschreef hij een volksvertegenwoordiger als ‘the only effective 

                                                 
49 Witcover, Party of the People, 603. 
50 Austin Ranney, ‘The Political Parties: Reform and Decline’, in: Samuel H. 
Beer and Anthony King, The New American Political System (Washington, D.C.: 
American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978) 240. 
51 Philip Kunhardt, Jr., et al., The American President (New York: Riverhead 
Books, 1999) 156. 
52 Jimmy Carter, A Government as Good as Its People (New York: Simon and 
Schuster, 1977) 173. 
53 Betty Glad, Jimmy Carter. In Search of the Great White House (New York, 
W.W. Norton & Company, 1980) 18. 
54 Steven Brill, ‘Jimmy Carter’s Pathetic Lies’, Harper’s Magazine, maart 1976, 
79, 84. 
55 Glad, Jimmy Carter, 500. 



373 
 

respresentative and voice for the unorganized citizen’,56 maar eenmaal in 
Washington voelde hij zich als president ingeklemd tussen 
belangengroepen en vaak onmachtig om zijn kiezers te dienen. 
     De historicus Lewis Gould meent dat Carter bij zijn aantreden grote 
plannen had, maar uiteindelijk slechts een bescheiden bijdrage leverde aan 
de verdere ontwikkeling van het presidentschap als instituut. Carter gaf zijn 
vice-president de rol van politiek adviseur, kende de first lady een grotere rol 
toe in politieke beslissingen en maakte van het buitenverblijf Camp David 
een presidentieel onderhandelingsoord. Maar in 1981 liet hij, als gevolg van 
matig leiderschap, opeenvolgende tegenslagen en zijn onvermogen een 
tweede termijn te halen, het presidentschap verzwakt achter.57 Al met al 
heeft Carter wezenlijker bijgedragen aan de ontwikkeling van het 
presidentiële campagnevoeren dan aan de ontwikkeling van het 
presidentsambt en het daarin besloten leiderschap. In het tot stand brengen 
van een nieuwe politieke consensus, volgens Arthur Schlesinger jr. één van 
de mogelijkheden die het Amerikaanse presidentschap biedt, slaagde Carter 
niet.58 
     De socioloog Kenneth Morris zegt dat Carters problemen met het 
leiderschap besloten lagen in de toespraak waarmee hij in december 1974 
zijn presidentskandidatuur aankondigde. De veertien stappen die hij 
daarin noemde om het vertrouwen in de regering te herstellen waren niets 
meer dan de beschrijving van een proces en stelden geen einddoel in het 
vooruitzicht.59 Alonzo Hamby heeft er in dit verband op gewezen dat 
Carter de Amerikanen hoop gaf en hen probeerde weg te leiden van het 
‘dead end toward which the liberal tradition was moving’. Carter wilde de 
aspiraties van het liberalisme daarbij niet geheel opgeven, maar ‘In the 
last analysis, however, the failure of the Carter presidency was yet another 
indication of the exhaustion of liberalism’.60 Allen Matusow zegt dat de 
onrust van de jaren zestig en de recessies in de jaren zeventig leidden tot 
een sociaal pessimisme waardoor grotere groepen kiezers vatbaarder 
werden voor ‘conservative denunciations of Keynesians, civil rights 
enthusiasts, and advocates of expensive welfare programs’.61 Maar de 
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Republikeinse strateeg Kevin Phillips zegt dat de pure conservatieve 
revolutie die in de jaren zeventig begon een kort leven beschoren was. 
Midden jaren tachtig was het politieke klimaat in de Verenigde Staten al 
post-conservatief en post-liberal, met onrust in het electorale centrum als 
gevolg.62 De Amerikaanse politiek was sinds de jaren zestig gepolariseerd 
en rond de nederlaag van Carter blijven steken in wat E.J. Dionne ‘narrow 
ideological battles’ noemt.63 David Broder constateert dat het 
presidentschap niet tegen die spanning bestand was: ‘Under the strain, the 
Presidency cracked, and has gone through a period – from Kennedy 
through Carter – unparalleled in American history’.64 Eind jaren zeventig 
raakte in de Verenigde Staten de term ‘to be Carterized’ in zwang, om aan 
te geven dat de president bezweek onder de omstandigheden.65 Zijn 
voormalige medewerkster Anne Wexler verdedigde Carter als de ultieme 
‘bridge president from an age of abundance, in many cases, to an age of 
limits’. Maar het waren juist de Amerikanen zelf die dat slechte nieuws niet 
wilden horen.66 
     Carter bleek geen meester in de continue campagne die moderne 
presidenten in het Witte Huis moeten voeren om hun populariteit op peil 
te houden, want uiteindelijk overheerste het beeld dat zijn ambtstermijn 
met de inflatie, het gijzelingsdrama in Iran en de Sovjet-inval in 
Afghanistan één langgerekte crisis was. Dat beeld bereikte ook de 
populaire cultuur, bijvoorbeeld in een lied van de rockzanger Warren 
Zevon, die zijn gevoel verwoordde met: ‘Ayatollah’s got his problems 
too, even Jimmy Carter’s got the highway blues’.67 De tekst impliceerde 
dat, zolang Carter president was, de Amerikanen in die  crisissfeer zouden 
moeten leven en dat Carter zijn problemen op zijn eigen volk zou 
projecteren. De journalist Jack Germond meende dat Carter als president 
ronduit weigerde een ‘image game’ te spelen.68 Als kandidaat, zo blijkt uit 
het archief, had Carter daar echter nooit moeite mee gehad. 
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     Naast Wexler en enkele revisionistische historici heeft Carter zelf 
geprobeerd zijn in de ogen van de Amerikanen matige presidentschap en 
zijn politieke carrière in een gunstiger daglicht te stellen. De journalist Kai 
Bird schreef hier over dat ‘It is as if Carter decided to take the most liberal 
and successful policies of his failed Administration – human rights, 
peacemaking and concern for the poor – and make them the centerpiece of 
a campaign for his own political resurrection’.69 Carter behaalde 
successen met zijn centrum in Atlanta, maar voor historici bestaat het 
gevaar dat zij die achteraf projecteren op zijn presidentschap. Dat kan tot 
de misvatting leiden dat Carter in het Witte Huis succesvoller was dan hij 
in werkelijkheid is geweest. Tevens bestaat wederom de kans dat 
onderzoekers Carter niet als politicus zien, maar als een onbegrepen 
bemiddelaar die boven de politiek stond. De historicus Douglas Brinkley 
zegt in zijn boek over ex-president Carter dat er onder vakgenoten weinig 
belangstellling bestaat voor ‘Carter’s early years’.70 Als onder die ‘early 
years’ ook de vroege politieke carrière van Carter valt, zou iedereen die 
Carters presidentschap en zijn latere activiteiten wil verklaren echter wel 
geïnteresseerd moeten zijn. Carters campagnearchieven vanaf 1962 geven 
immers een waardevol inzicht in zijn ideologische standpunten, zijn 
ontwikkeling als politicus en campagnevoerder, zijn overwinning van 1976 
en zijn perceptie van het presidentschap. Het archief onthult bovendien dat 
de jurist Charles Kirbo een grotere en permanentere invloed had op Carters 
ideologische ontwikkeling en campagnestrategieën dan tot nu toe werd 
aangenomen. Carters uitspraak dat zijn besluit om in de politiek te gaan 
‘almost accidental’ was geweest,71 dat hij met andere woorden nooit van 
harte politicus was geworden, weerlegde hij zelf al met zijn eerste 
campagne en het aansluitende senatorschap van Georgia. Carter opereerde 
immers volop in de partijpolitiek, in de overlegpolitiek tussen partijen en 
toonde zich in latere campagnes zelfs een meester in de primary politics. 
En ook als president ging hij politieke confrontaties aan. 
     Carter zag het campagnevoeren ooit als zaligmakend en schreef als 
presidentskandidaat in zijn brief aan de New York Times in 1975 niet voor 
niets dat hij op dat punt gekwalificeerd was. Maar als president kwam 
Carter opmerkelijk genoeg tot een ander inzicht. ‘I could have done a 
better job in the Oval Office if I had been a President without being a 
candidate–not only because there would have been fewer demands on my 
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time, but also because many of my official actions would not have been 
under such unceasing scrutiny for possible political motivations’, zei hij.72 
Daarmee gaf hij zelf aan dat het presidentschap hem één van zijn 
belangrijkste wapens, het campagnevoeren in zijn eigen stijl, uit handen 
had geslagen. 
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