
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


381 

Samenvatting
Het presidentschap van Jimmy Carter geldt als een anomalie in de 
Amerikaanse politiek. In een tijd waarin het Zuiden van de Verenigde 
Staten steeds meer een Republikeins bolwerk werd en in 1972 massaal 
achter Richard Nixon ging staan, lukte het Jimmy Carter namelijk als 
zuidelijk Democraat bij de presidentsverkiezingen van 1976 alle staten in 
de regio te winnen met uitzondering van Virginia. Bij de 
presidentsverkiezingen van 1980 heroverden de Republikeinen het Zuiden 
en sinds Carter is geen enkele Democratische presidentskandidaat er in 
geslaagd het Zuiden als een electoraal blok achter zich te krijgen. De 
algemeen geaccepteerde visie is dat Carter bij zijn 
verkiezingsoverwinning vooral profiteerde van het Watergateschandaal en 
de Vietnamoorlog, crises die het vertrouwen van de Amerikanen in hun 
regering hadden aangetast, evenals van een tijdelijke economische 
neergang in 1976. Maar achter Carters succesvolle optreden als 
presidentskandidaat schuilen nog meer factoren. Een diepgaand onderzoek 
van Carters pré-presidentiële campagnearchieven, waarop deze studie is 
gebaseerd, geeft meer inzicht in die factoren en levert tevens een 
genuanceerder beeld van Carter als politicus op. 
     De eerste belangrijke factor is het sectionalisme. Carter was de eerste 
president uit het diepe Zuiden van de Verenigde Staten sinds Zachary 
Taylor (1849-1850). Tot ver in de twintigste eeuw verhinderde de 
rassenscheiding dat zuidelijke Democratische politici president konden 
worden, want zij kregen nooit de goedkeuring van de liberalere 
noordelijke partijfactie. Carter zag zijn verkiezing in 1976 als bewijs dat 
het Zuiden definitief met deze blokkade had afgerekend en dat Noord en 
Zuid hun sectionalistische tegenstellingen hadden teruggedrongen. Hij 
prees zichzelf voor de rol die hij daarin had gespeeld. Carters verkiezing 
is onderwerp van debat in de literatuur over het sectionalisme in de 
Verenigde Staten, want historici, sociologen, politicologen en journalisten 
zijn het oneens over de vraag zijn in welke mate het Zuiden, voor Carters 
inauguratie als president, politiek, sociaal en economisch al deel van de 
Amerikaanse mainstream was geworden. Sommige wetenschappers 
menen dat het Zuiden een afzonderlijke regio met eigen gebruiken en 
instellingen is gebleven, terwijl anderen zeggen dat het Zuiden als regio 
juist een voorloper was en andere delen van het land domineerde. 
     Carter was een aanhanger van de tweede opvatting, zo blijkt uit 
aanwijzingen rond zijn standpunten over sectionalisme in de niet eerder 
geanalyseerde pré-presidentiële campagnearchieven, die de periode 1962-
1976 beslaan. In zijn vroege campagnes in Georgia kreeg Carter te maken 
met het sectionalisme in zijn eigen staat, waar eveneens economische, 
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sociale en politieke tegenstellingen bestonden tussen een conservatief 
zuiden en een liberaler noordelijk deel. In zijn tweede 
gouverneurscampagne in 1970 was het sectionalisme in Georgia één van 
Carters speerpunten en toegepast op nationaal niveau zou het een deel van 
de blauwdruk van zijn presidentscampagne van 1976 gaan vormen. Carter 
werkte uiteindelijk een bi-raciale Southern Strategy uit, waarbij hij 
inspeelde op chauvinistische gevoelens onder blanke zuidelijke kiezers en 
zwarte Democratische aanhangers voorspiegelde dat hij een progressieve 
schakel met het Noorden was. Het was tevens een risicovolle strategie, 
want veel zuidelijke blanken braken met de favorite son uit hun regio en
zij verlieten Carters fragiele coalitie nog tijdens zijn presidentschap. 
     Naast het sectionalisme werpen de campagnearchieven licht op een 
tweede bijkomende factor die in 1976 leidde tot Carters 
verkiezingsoverwinning, namelijk zijn positie in het ideologische debat 
tijdens de jaren zestig en zeventig in Amerika. Carter nam in dit debat 
altijd een ambivalent standpunt in, niet alleen onder druk van de 
segregatie in het zuiden, maar ook om alle opties voor zijn eigen politieke 
carrière en komende verkiezingscampagnes open te houden. In het proces 
rond de opheffing van de segregatie trad Carter nooit op de voorgrond en 
liberale standpunten nam hij pas in als dat politiek gezien veilig was. 
Opgegroeid in een behoudend district in het zuiden van Georgia, 
beïnvloedde het conservatisme Carters denken en zijn 
verkiezingscampagnes. Om zoveel mogelijk ideologische speelruimte te 
hebben specialiseerde hij zich in het voeren van centrumcampagnes, met 
de bedoeling zowel kiezers van links als rechts aan te spreken en als 
politicus van het midden commentaar te kunnen geven op regionale of 
nationale politieke ontwikkelingen. Door in zijn verkiezingscampagnes te 
benadrukken dat hij weinig om ideologie gaf en een zakelijke benadering 
van overheidsbestuur nastreefde, voedde Carter opzettelijk het beeld dat 
hij een non-politicus was, een Democraat verheven boven de politics as 
usual. Zijn staf polijstte dat beeld nog meer tijdens de campagne in 1976. 
De campagnearchieven maken echter duidelijk dat Carter vanaf zijn eerste 
campagne in 1962 voor een Senaatszetel in het parlement van Georgia het 
politieke spel niet schuwde, er bedreven in was en het gebruikte om zijn 
eigen carrière als politicus impulsen te geven. Een voorbeeld van dat 
politieke spel is Carters brief aan Edward Kennedy uit 1965 die zijn 
campagnearchieven prijsgeven en waarin hij zijn latere Democratische 
tegenstander lof toezwaait, om vervolgens in zijn gouverneurscampagne 
van 1966 stellig te ontkennen dat hij de liberale senator uit Massachusetts 
ooit had benaderd. 
     Na zijn verkiezing tot gouverneur van Georgia in 1970 versterkte 
Carter zijn greep op de Democratische Partij in zijn staat. Zijn 
overwinning bij de presidentsverkiezingen in 1976 bracht hem de status 
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van nationaal partlijleider, maar zijn langgekoesterde wens om de 
Democraten onmiddellijk op een centrumkoers te zetten ging niet in 
vervulling, juist door ideologische tegenstellingen die Carter in zijn 
campagne vermeden meende te hebben. Als kandidaat voor politieke 
ambten had Carter zijn hele loopbaan lang geijverd voor een sluitende 
begroting en hij liet weten nooit een groot bewonderaar van de New Deal
te zijn geweest. Eenmaal in Washington zette die benadering hem op een 
ramkoers met de links-georiënteerde liberals, die in zijn ogen de 
Democratische Partij te lang hadden gedomineerd. Hoewel Carter de steun 
van de liberals kreeg bij meerdere beleidsvoorstellen, won hij nooit 
volledig hun vertrouwen en tijdens de Democratische voorverkiezingen 
van 1980 viel Edward Kennedy de president fel aan. Carter won 
uiteindelijk zijn tweede nominatie, maar zijn ideaal om de partij zonder 
ideologische strijd te hervormen bleek onbereikbaar. De onrust binnen de 
partij nam juist toe doordaat behalve de liberals, ook andere partijfacties 
Carter bleven zien als een outsider en een indringer in Washington. Ook 
buiten de hoofdstad en buiten zijn partij was Carter niet in staat zijn brede, 
maar tegelijkertijd kwetsbare coalitie die hem aan de macht had gebracht 
bij elkaar te houden. 
     De New Foundation voor de Verenigde Staten die Carter als president 
verkondigde kon hij nooit vatten in een dwingende visie. Het krediet dat 
hij kreeg voor beleidssuccessen als de Panama Kanaal-Verdragen en de 
Camp David-Akkoorden verdampte door moraliserende uitspraken 
waarmee hij de Amerikanen terecht wees, terwijl hij er zelf niet in slaagde 
de inflatie te beteugelen of een einde te maken aan de gijzelingscrisis in 
Iran. Waar hij ideologie in zijn campagnes altijd had vermeden, moest 
Carter bij zijn verkiezingsnederlaag in 1980 erkennen dat hij te weinig 
oog had gehad voor de polarisatie waarbij het conservatisme voor veel 
Amerikanen een acceptabel alternatief leek te zijn geworden. Met Carters 
electorale nederlaag verdween de naoorlogse liberale consensus in 
Amerika, die gebaseerd was op gemeenschappelijke doelen voor 
economische en buitenlands beleid en een bepaalde aanvaarding van de 
federale regering rol in het openbare leven. 
     Dat Carter niet in staat was om zijn visie over te brengen aan de 
Amerikanen toont aan dat hij de zogeheten permanent campaign, de 
politieke- en mediacampagne die presidenten in het Witte Huis moeten 
voeren om hun kansen op herverkiezing zo groot mogelijk te houden, 
onvoldoende beheerste. Tijdens zijn gehele politieke loopbaan had Carter 
echter aangetoond dat hij als uitdager succesvolle campagnes kon 
opzetten. Zijn ervaring als een campagnevoerder die een meester was 
geworden in het aanspreken van uiteenlopende kiesgroepen op hetzelfde 
moment was dan ook een derde bijkomende factor van zijn overwinning 
van 1976. De campagnearchieven tonen aan dat Carter in zijn campagnes 
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voor senator van Georgia (1962), gouverneur van Georgia (1966 en 1970) 
en president (1976) een exponent van de candidate-centered campaign
was. Van kandidatuur tot kandidatuur vervolmaakte Carter deze 
benadering, waarbij hij het Democratische establishment op regionaal, 
staats- en nationaal niveau passeerde. Al in zijn campagne van 1962 
kwam Carter met het neutrale thema van good government, dat in al zijn 
verdere campagnes terug zou komen. Good government en een nadruk op 
zijn persoonlijke karakter stelden Carter in staat heikele kwesties als 
segregatie of abortus in ieder geval deels uit de weg te gaan. Dat Carter in 
1976, met het Watergateschandaal nog vers in het collectieve 
Amerikaanse geheugen, aandrong op good government kwam niet als een 
verrassing; als kandidaat was het echter al veertien jaar zijn centrale 
thema geweest en hij zag geen enkele aanleiding daar nu van af te wijken. 
Als hij de nadruk legde op een politiek, sociaal of economisch issue kon 
hij bovendien zijn positie als kandidaat van het midden in gevaar brengen. 
     In aanvulling op good government hadden alle campagnes van Jimmy 
Carter nog andere constante tactische elementen, zoals het gebruik van de 
media, het optreden als underdog, het hameren op moraliteit en een 
grassroots-kandidatuur. Vanaf de gouverneursverkiezingen van 1970 
kwam daar opinieonderzoek onder kiezers op structurele basis bij. Zolang 
hij als uitdager in het veld kwam werkten de constante tactische 
elementen in het voordeel van Carter. In 1980, toen hij als zittend 
president zijn beleid moest verdedigen, verloren bepaalde tactische 
elementen, zoals grassroots, de underdog en moraliteit, hun betekenis. 
Carter en zijn campagnestaf vonden geen adequaat antwoord op deze 
nieuwe situatie. 
     Politicologen zijn het niet eens over de precieze impact van campagnes 
op de kiezers in de Verenigde Staten. Het is echter duidelijk dat 
kandidaten met hun campagnes proberen een positief beeld van zichzelf te 
schetsen en elkaar te beïnvloeden. Door zijn presidentscampagne vier jaar 
van tevoren te starten en een strategische nadruk te leggen op de caucus
van Iowa, leerde Carter zowel Democratische als Republikeinse 
kandidaten belangrijke lessen voor de toekomst. Naast deze twee 
belangrijke vernieuwingen die hij in het campagnevoeren inbracht toonde 
Carter zich volleerd in het kopiëren en het verbeteren van tactieken die 
andere kandidaten voor hem hadden toegepast. 
     Aan het einde van de twintigste eeuw kwam in de Verenigde Staten 
een debat op gang over de politieke, sociale en economische betekenis van 
de jaren zeventig. Waar sommige wetenschappers wijzen op het 
opkomende conservatisme en de uiteindelijk geringe invloed van 
Democratische politici in die jaren, zeggen anderen dat dat conservatisme 
altijd oppervlakkig is gebleven en zich nooit echt heeft ontwikkeld tot een 
diepgaande politieke ideologie. Politici als Jimmy Carter zouden – al dan 
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niet opzettelijk – in die jaren een nieuwe impuls hebben gegeven aan het 
liberalisme, voorbij aan de oude consensus. Carter, die zichzelf overigens 
als populist omschreef en daarmee nooit afscheid nam van de politieke 
traditie in Georgia, zette deregulering in gang en maakte de sluitende 
begroting bespreekbaar. Dergelijke initiatieven boden de Democraten 
uiteindelijk de kans om, zoals Bill Clinton het noemde, de weg van 
reinventing government in te slaan en liberale taboes zoals de hervorming 
van de verzorgingsstaat op de agenda te zetten. De Democraten erkenden 
eindelijk de maatschappelijke en economische grenzen waarover Carter 
tijdens zijn presidentschap steeds sprak. In de ideologische discussie liet 
Carter de Democratische Partij zo een zekere erfenis na, terwijl hij 
toekomstige politieke campagnes beïnvloedde en aanzette tot het verder 
denken over de betekenis van het sectionalisme in de Verenigde Staten.  




