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’A friend is one who has the same enemies as you have’. 

Abraham Lincoln. 
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Inleiding. 

 
De Verenigde Staten zoals we die nu kennen als een machtige eenheid is niet altijd zo'n 

eenheid geweest. 

Er is een periode in de geschiedenis geweest dat het land verwikkeld was in een bloedige 

burgeroorlog. 

De kampen die tegenover elkaar stonden waren grofweg de Noordelijke en de Zuidelijke 

staten. 

Er waren verschillende factoren die er voor zorgden dat deze oorlog werd ontketend. 

Uiteindelijk zijn de Verenigde Staten niet uit elkaar gevallen, maar is het land uitgegroeid  tot 

de machtigste natie van de wereld. 

Ook tegenwoordig zijn er nog verschillen tussen de Zuidelijke- en  Noordelijke Staten. 

De mentaliteit in het zuiden is vaak nog conservatiever dan in het noorden, dat progressiever 

is. 

In het zuiden is bijvoorbeeld nog steeds meer ruimte voor intolerantie en rassenhaat dan in het 

noorden. 

Deze situatie doet nog wat denken aan factoren die speelden in de periode voor en tijdens de 

Amerikaanse burgeroorlog. 

In dit werkstuk probeer ik inzicht te geven in het hoe en waarom van de Amerikaanse 

Burgeroorlog. 

 

Ik vind het vak geschiedenis interessant. Daarom heb ik binnen dit vakgebied gezocht naar 

een onderwerp waar ik nog niet zo veel van wist en waar ik wel wat meer van wilde weten. 

Ik wist nog niet zo veel over de Amerikaanse Burgeroorlog en was benieuwd naar hoe een 

toch wel erg belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis tot stand is gekomen, is verlopen en is 

geëindigd.  

Ook leek het mij interessant om te weten welke uitwerking de Amerikaanse Burgeroorlog op 

de VS en de rest van de wereld hadden, lang nadat de oorlog voorbij was.  

Dit werkstuk geeft informatie over het hoe, wat en waarom van de Amerikaanse Burgeroorlog. 
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Hoofd en deelvragen. 
 

Mijn hoofdvraag is: 

 Welke factoren waren de aanleiding van de Amerikaanse burgeroorlog en 

wat was het verloop en de uitwerking ervan op de geschiedenis van de V.S.? 

 

Deelvraag 1:   Wat waren de oorzaken van de Amerikaanse burgeroorlog? 

 

Deelvraag 2:  Wie waren de kopstukken aan beide zijden? 

 

Deelvraag 3:  Hoe verliep de Amerikaanse burgeroorlog tactisch gezien? 

 

Deelvraag 4:  Wat was de invloed van nieuwe soorten wapens op het 

verloop van de Amerikaanse burgeroorlog? 

 

Deelvraag 5:  Hoe eindigde de Amerikaanse burgeroorlog? 

 

Deelvraag 6:  Wat waren de gevolgen van de Amerikaanse burgeroorlog? 

 

Deelvraag 7:  Wat was het  effect van de Amerikaanse burgeroorlog op de 

     burgers en op andere landen? 
 

Ik heb deze deelvragen gekozen omdat ik denk dat ze me zullen helpen bij het beantwoorden 

van de hoofdvraag. Ook kom ik hiermee veel te weten over de oorlog zelf. 
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1: Wat waren de oorzaken van de 

Amerikaanse burgeroorlog? 
Niet lang nadat Abraham Lincoln was geïnaugureerd op 4 maart 1861 

begon de Amerikaanse burgeroorlog. 

11 Zuidelijke staten hadden zich onafhankelijk verklaard van het 

Noorden en het kwam uiteindelijk tot een militair treffen, nadat zich 

eerst meerdere politieke conflicten hadden voorgedaan. 
 
1.1: In de jaren 50, 60, 70 van de 19e eeuw breidden de VS zich steeds meer uit naar het 

westen. 

Langzamerhand kwam er steeds meer de vraag of men in die nieuwe gebieden ook slaven ging 

inzetten. 

In de Zuidelijke staten werkten veel slaven in de katoenindustrie. 

De katoen industrie was een soort van driehoek, Het Zuiden van de VS produceerden katoen. 

Daarna werd dit naar europa en vooral Engeland verscheept waarna het weer terug naar het 

Noorden van de VS ging.  De noordelijke staten vonden dit eigenlijk onaanvaardbaar. De 

Noordelingen waren het ook zat dat slaven vanuit het Zuiden naar het Noorden vluchtten. 

Ook vonden de Zuidelijke staten dat ze werden achtergesteld door het Noorden. 

De Noordelijke staten waren financieel veel sterker dan het Zuiden, er was meer industrie en 

er waren meer en betere banen voor de hoger opgeleiden. 

Om die reden trokken de hoger opgeleiden ook naar het noorden, omdat daar simpelweg meer 

te verdienen viel. 

 

1.2: De Zuidelijke staten ergerden zich ook aan de belastingen die men moest betalen over de 

slaven die ze bezaten. 

Voor iedere 5 slaven die iemand bezat moest men belasting betalen. 

Tot slot ergerden de staten zich ook aan de feodale overheid en wantrouwden en verachtten 

die dan ook. De Zuidelijke staten hadden namelijk veel minder te zeggen dan de Noordelijke 

omdat ze minder inwoners hadden (9 in het Zuiden miljoen waarvan 4 miljoen slaaf tegen 21 

miljoen in het Noorden). 

 

1.2.1L Op 20 december 1860 vlak voordat Lincoln president werd verklaarde Zuid-Carolina 

zich onafhankelijk van de Verenigde Staten. 

Niet lang daarna verklaarden de staten Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana en 

Texas zich ook onafhankelijk van het noorden en voegden zich bij Zuid-Carolina. 

De Staten noemden zich ''de Geconfedereerde staten van Amerika''. 

 

1.2.2: 10 April verklaarde Brigade Generaal Beauregard dat de Noordelijke Unie troepen bij 

fort Sumter bij de haven van Charlsestown zich moesten overgeven omdat ze als onwelkome 

militaire macht op Zuidelijk grondgebied waren verklaard. 

De Unie Commandant Anderson weigerde dit. 

2 Dagen later op 12 april begonnen batterijen van de Zuidelijke geconfedereerden een 

beschieting op het fort. 

Een dag later op 13 april gaf Anders zich over. Er waren uiteindelijk geen doden gevallen door 

het bombardement zelf maar hiermee was de Amerikaanse Burgeroorlog wel een feit 

geworden. 
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In de dagen daarop kwamen de Staten Virginia, Arkansas, Tennessee en Noord-Carolina ook 

bij de Zuidelijke Confederatie. 

 

Het zou uiteindelijk nog tot 21 juli 1861 duren voor de eerste ''grote'' slag werd gevoerd. 

 

De aanleidingen van de oorlog waren dus vooral de handel in katoen en een grote onvrede 

tussen het Noorden en het Zuiden. De slavernij speelde een veel kleinere rol dan vaak word 

aangenomen. 
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2: Wie waren de kopstukken tijdens de 

Amerikaanse burgeroorlog? 

Ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog was Abraham Lincoln 

president van de Verenigde Staten. Hij hoopte dat hij de eenheid van 

de VS kon bewaren, maar tot zijn teleurstelling waren de 

tegenstellingen tussen de Noordelijke en Zuidelijke staten zo groot dat 

het land snel uiteen viel. 

 
2.1: Aan het hoofd van de Zuidelijke staten stond Jefferson Davis. 

Deze had al een behoorlijke militaire en politieke carrière achter de rug. Hij was al 

tweesterrengeneraal geweest en had daarvoor als kolonel meegevochten in de Mexicaans-

Amerikaanse oorlog. Later werd hij senator maar hij nam uit die functie ontslag omdat hij 

graag gouverneur van de staat Mississippi wilde worden. Dat laatste is hem nooit gelukt. 

2.1.1: In eerste instantie leek het erop dat Jefferson tegen de afscheiding van de Zuidelijke 

staten was. In 1858 gaf Jefferson in een toespraak tijdens de nationale feestdag aan dat hij 

tegen afscheiding was.                                                                                                                      

Drie jaar later verklaarde hij dat de Staat Mississippi zich afscheidde van de Verenigde Staten.                               

Jefferson werd niet lang daarna gekozen tot eerste president van de ‘Geconfedereerde Staten 

van Amerika’. 

De regering van ‘Geconfedereerde Staten van Amerika’ zetelde  in Richmond de hoofdstad 

van de Zuidelijke Staten,  De hoofdstad van de CSA sinds mei 1861.  

2.1.2: Hoewel Jefferson in eerste instantie probeerde op een vredelievende manier het conflict 

met de Noordelijken op te lossen, lukt hem dit niet.                                                                                      

Uiteindelijk verloren de Zuidelijke Staten na een bloedige strijd de oorlog.  En Jefferson werd 

aangeklaagd voor verraad. Ook verloor hij zijn burgerrechten. 

  

Links Abraham Lincoln, rechts Jefferson Davis. 
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2.2: De leiding van de Noordelijke staten lag in handen van Abraham Lincoln. Hij werd vlak 

voordat de oorlog begon verkozen tot president van de Verenigde Staten. 

Ondanks zijn pogingen de staten bij elkaar te houden lukte hem dit niet, Hij heeft zelfs gezegd 

dat als hij de staten bijeen kon houden door slavernij niet af te schaffen, hij dit direct zou 

doen. Slavernij was dus niet zo’n breekpunt als vaak algemeen wordt aangenomen. 

 

2.3: Thomas ‘Stonewall’ Jackson, Jackson was een van de belangrijkste generaals voor de 

Confederatie. Hij heeft aan de West Point academie gestudeerd en daarna in de Mexicaanse 

oorlog gevochten. 

Jackson werd bekend door zijn grote overwinning aan het begin van de oorlog. 

Ook had hij een eigen brigade die door hem zelf was getraind, dit was een van de meest 

gevreesde legers door de Noordelijken. 

Hij werd uiteindelijk door eigen vuur gedood omdat hij voor een Noordelijke soldaat werd 

aangezien. 

 

2.4: George Made, Hij was de generaal die Lee een grote nederlaag bezorgde. 

Hij studeerde net als de meeste generaals bij de West Point academie en vocht ook bij de 

Mexicaanse oorlog. 
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3: Hoe verliep de Amerikaanse 

Burgeroorlog tactisch gezien? 
De Amerikaanse Burgeroorlog was in alle opzichten een ‘andere’ 

oorlog dan de voorgaande oorlogen. Dit komt omdat er voor het eerst 

intensief gebruik werd gemaakt van materiaal als Treinen voor 

transport, telegraaf, snelle wapens en zelfs gepantserde 

oorlogsschepen met gevechtskoepels. 

 
3.1: Technisch gezien waren de Noordelijke staten superieur aan de Zuidelijke, de noordelijke 

staten hadden betere transportlijnen, communicatielijnen en meer mensen ter beschikking. 

In het Zuiden was een sterk punt het moraal en ook hadden ze een paar goede strategen en 

generaals tot hun beschikking.  

 

Nadat de oorlog was begonnen met het bombardement op fort Sumter riep Lincoln de staat 

van rebellie uit en riep 75.000 vrijwilligers op om in het leger te dienen. Deze 75.000 mensen 

waren vrij gemakkelijk te krijgen omdat veel mensen dachten dat de oorlog uit één grote slag 

zou bestaan en de verliezende partij zich daarna vrij snel zou overgeven. 

 

3.2: In juli 1861 liet Lincoln onder druk van het volk dat graag actie wilde zien een Noordelijk 

leger onder aanvoer van Irvine McDowell naar het dorpje Manassas Junction trekken. Hoewel 

zijn troepenmacht uit 30.000 man bestond was dit leger slechts matig getraind.  

Het Zuiden bleek bij deze eerste slag te sterk en het Noorden verloor ruim 5000 man 

tegenover een kleine 2700 bij het Zuiden.  

De bevelhebbers hadden rekening gehouden met een korte strijd maar kwamen er nu 

plotseling achter dat de oorlog nog wel een hele lange zou kunnen worden. 
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3.3: Rond begin 1862 zag het er niet zo heel erg goed uit voor het Noorden, ze hadden een 

pijnlijke nederlaag achter de rug. Lincoln beantwoordde dit met het oproepen van nog een 

50.000 vrijwilligers en ook stelde hij  Generaal McClellan aan. McClellan kreeg het bevel om 

met een leger dat 150.000 man telde de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen. 

Lincoln’s vertrouwen in hem werd echter geschaad omdat McClellan een grote twijfelaar 

bleek te zijn. Hij liet zich leiden door zijn verkenners die hem een verkeerde kijk op de vijand 

gaven. Hierdoor bouwde hij zijn leger op tot dit 270.000 man telde. 

Uiteindelijk had Lincoln er genoeg van en gaf het directe bevel naar de Zuidelijke stad 

Richmont te trekken.  

Maar omdat McClellan zoveel tijd had verspild had hij de Zuidelijken de kans gegeven een 

leger van meer dan 70.000 man te verzamelen. 

 

3.4: Op 31 mei en 1 juli werd de slag van ‘seven pines’ gevochten. Bij deze slag vielen meer 

dan 10.000 doden aan Noordelijke kant en ruim 20.000 aan de kant van het Zuiden. 

Het Zuiden leed meer verliezen maar, omdat het Noorden met zo’n enorme overmacht 

uiteindelijk zich toch terugtrok heeft het Zuiden eigenlijk de overwinning gehaald. 

Dit kwam vooral omdat Lee de bevelhebber van de Zuidelijken de Noordelijke troepen 

agressief aanviel. 

McClellan trok zich met zijn leger terug naar Washingon en Lee rook zijn kansen. 

 

Na de slag deelde Lee zijn leger op in tweeën en beval het andere leger een omtrekkende 

beweging te maken zodat ze het Noordelijke leger van Generaal John Pope in de rug konden 

aanvallen. 29 augustus 1862 vielen de Zuidelijken Pope’s leger van twee kanten aan. Er vielen 

ruim 10.000 doden aan de Noordelijke kant en ongeveer 9.000 aan Zuidelijke kant. 

Het Noordelijke leger trok zich hierop opnieuw terug. 

 

3.5: Ondertussen had Lincoln besloten dat het Zuiden moest worden afgesloten van de rest 

van de wereld. Het Zuiden bezat weinig industrie en was dus afhankelijk van de rest van de 

wereld voor wapens munitie etc. Ook was de belangrijkste bron van inkomsten voor het 

Zuiden de katoenhandel die hierdoor zou stilvallen. 

De Marine van de Noordelijke staten stelde echter weinig voor en de blokkade was tot 1862 

eigenlijk meer een verklaring dan een actie. 

Maar rond 1862 groeide de Noordelijke vloot snel en kon ze de Zuidelijke handelsroutes 

blokkeren. Lincoln was dit aan het begin van de oorlog al van plan geweest maar heeft dit 

toen niet kunnen uitvoeren omdat hij simpelweg de schepen er niet voor had. 

Daarop beval Lincoln de inname van New Orleans. Er vertrok een vloot van 24 schepen die 

via de Mississippi daar naartoe moest varen. Ze moesten echter wel langs twee grote 

Zuidelijke forten. Uiteindelijk lukte het de vloot de forten bij nacht te passeren en op 26 

augustus 1862 gaf New Orleans zich over aan de Noordelijke marine. 

De Splitsing van het Zuiden was nu een feit, hierdoor kwamen de Zuidelijke staten nog meer 

in het nauw. 

 

4 september 1862 besloot de Zuidelijke generaal dat hij met een leger van 50.000 

manschappen naar het Noorden zou trekken. Het doel hiervan was de oorlog te beëindigen 

doormiddel de inname van Harrisburg en daarna Washington, de hoofdstad van de 

Noordelijke unie. Op 17 september treft Lee het Noordelijke leger in de staat Maryland bij het 

stadje Sharpsburg. McCleccan had Lee achtervolg en viel hierop aan. 



 - 12 - 

3.5.1: De Noordelijke troepen waren ruim in de meerderheid maar toch vochten de Zuidelijke 

soldaten hard terug. Hierdoor is dit een van de bloedigste slagen uit de oorlog geworden. 

Beide kanten verloren ruim 10.000 soldaten. 

McClellan kreeg hierdoor de kans het Zuidelijke leger te decimeren maar omdat hij weer 

twijfelde kon Lee zich terugtrekken.  

 

Hierop ontsloeg Licoln McClellan als generaal, Lincoln vond dat hij te lang had getwijfeld 

terwijl hij al eerder de oorlog had kunnen eindigen wanneer hij minder twijfelachtig was 

geweest. 

 

Aan het begin van 1863 had het Noorden dus een paar zware nederlagen geleden. Maar 

Lincoln gaf niet op en stelde nieuwe generaals aan en in het voorjaar  van 1863 begon een 

nieuw offensief van de Noordelijken op het Zuiden. 

 

3.5.2: Op 1 tot 4 mei werd de eerste grote slag weer gevoerd. Er vielen 21.000 doden en het 

Noorden moest zich opnieuw terugtrekken. Het Zuiden had hier wel een generaal, ‘Thomas 

.J’, verloren, Hij werd ook wel stonewall genoemd door zijn heroïsche overwinning aan het 

begin van de oorlog, 

 

Het leger van Lee werd echter wel steeds kleiner terwijl het Noorden nog steeds over een 

groot leger beschikte en dit ook nog goed kon aanvullen. 

 

In juni 1863 trok Lee met zijn leger het Noorden weer in. Dit deed hij omdat hij de oorlog niet 

kon winnen wanneer hij steeds defensief  vocht. 

Op 1 juli 1863 kwam Lee tegenover het Noordelijke leger en op 2 juli begon de slag. 

De Confederatie had een leger van 65.000 man en de Noordelijken hadden ongeveer 85.000 

man staan.  

Deze slag zou uiteindelijk de ommekeer in de oorlog worden maar ook een van de bloedigste 

uit de hele oorlog. Na 3 dagen vechten had de Confederatie ongeveer 28.000  gewond of dood 

en het Noorden ongeveer 23.000. Sommige divisies hadden meer dan de helft van hun 

mannen verloren. 

 

3.5.3: Lee trok zich hierop terug maar door de trage besluiten van het Noorden kon de oorlog 

weer niet in één keer worden beëindigd. 
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In 1864 viel het Noorden steeds verder het Zuiden binnen. De Confederatie gaf zich echter 

niet over en er werden nog een tal van bloedige veldslagen gevoerd. 

 

3.6: Tegen het einde van 1864 werd het steeds duidelijker dat het Noorden de oorlog aan het 

winnen was. Het Zuiden was afgesloten  van de wereld en het leger sterk uitgedund. 

Het Zuiden vocht echter nog door maar  op 26 maart 1865 viel Richmont de hoofdstad van de 

Zuidelijken. 

 

Het Zuidelijke leger viel hierna vrij snel uiteen en generaal Lee gaf zich over. 

 

De oorlog was na ongeveer 5 jaar eindelijk voorbij, er zijn in de Amerikaanse burgeroorlog 

meer doden gevallen dan  tot nu toe bij alle andere Amerikaanse missies bij elkaar. 

 

3.7: De Noordelijken hebben uiteindelijk gewonnen door hun overmacht in manschappen, 

productie en het feit dat het Zuiden was afgesloten van de wereld. 

 

Aan Noordelijke kant zijn er ongeveer 360.000 doden aan Noordelijke kant en ongeveer  

260.000 doden aan Zuidelijke kant maar deze getallen zijn niet precies. 

 

Tactisch gezien was dit dus een ongekende oorlog. Waren eerdere oorlogen na een grote slag 

voorbij duurde deze oorlog veel langer en vielen er ook veel meer doden.
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4: Wat was de invloed van nieuwe soorten 

wapens op het verloop  van de Amerikaanse 

burgeroorlog? 
In de Amerikaanse burgeroorlog werden er voor het eerst allemaal 

nieuwe soorten wapen en materieel in gebruik genomen. 

Denk maar aan nieuwe achterlader geweren en geweren die konden 

doorschieten zonder te herladen. Een Zuidelijke soldaat zei ooit zelf 

‘De Noordelijken laden op maandag en hoeven dat op vrijdag pas 

weer te doen’. 

 
4.1: Er wordt ook wel gezegd dat met het begin van de Amerikaanse burgeroorlog de moderne 

oorlogsvoering is begonnen.  

Er werden nieuwe typen schepen voor het eerst succesvol ingezet, de Monitor en de 

Merrimack voerden de eerste zeeslag tussen 2 gepantserde schepen. Hiermee maakten ze 

eigenlijk alle andere vloten in de wereld verouderd. 

 

4.2: De troepen maakten ook gebruik van een nieuw type kogel de ‘Minié-bal’ een Franse 

uitvinding die er voor zorgde dat de kogel na het afvuren ging draaien en daarmee de kans op 

raken sterk vergrootte. Hiermee konden troepen elkaar plotseling veel effectiever bestrijden 

waardoor generaals plotseling nieuwe tactieken moesten verzinnen om de verliezen aan eigen 

kant te beperken. 

 

4.3: De wapenfabrikanten Winchester en Colt kwamen met wapens waarmee je meerdere 

keren kon vuren zonder te laden, dit zorgde er ook voor dat legers veel meer vuurkracht 

kregen. 

Hierdoor werd het belangrijker om de troepen van de vijand in de val te lokken of ze te 

verrassen. 

 

4.3.1: Er werden ook nieuwe typen schepen bedacht, ‘Ironclads’ een soort van 

stoomslagschepen. Dit waren de eerste inzetbare ijzeren stoomschepen die de maritieme 

oorlogsvoering drastisch veranderde. De nieuwe typen schepen hadden een draaibare 

geschutskoepel waardoor het plotseling veel moeilijker werd om in de vuurmonden te 

schieten. 

 

 

Er werden ook compleet nieuwe dingen uitgevonden zoals de Gatling gun een van de eerste 

min of meer volautomatische wapen ter wereld. 

Deze wapens konden ongeveer 400 kogels per minuut afvuren wat evenveel was als ongeveer 

40 soldaten normaal zouden kunnen schieten! 

 



 - 15 - 

 
Hier een Gatling gun. 

 
Door al deze nieuwe wapens werden de tactieken op het veld sterk veranderd, was het vroeger 

zaak om met een breed front de vijand te omsingelen het was het belangrijk dat je een goede 

positie met dekking had. 

 

4.3.2: Het vuurwapen kreeg dus een steeds sterkere rol in de oorlogsvoering. 

Het werd hierdoor ook steeds moeilijker om een vesting in te nemen. Dit kwam doordat de 

kanonnen en stationaire wapens plotseling veel krachtiger waren geworden en de lichtere 

aanvalswapens dit nog niet konden beantwoorden. 

 

4.4: Ook de trein werd voor het eerst effectief en veel ingezet. Als gevolg hiervan konden de 

Noordelijke legers zich snel en gemakkelijk verplaatsen. Ook werd het hierdoor 

gemakkelijker om geschut snel naar een bepaalde positie te krijgen. 

Hierdoor waren de Noordelijke legers vaak uitgerust op het slagveld terwijl de Zuidelijke 

leger nog zelf hier naar toe moesten lopen. Zodoende werd het moreel van de Noordelijke 

troepen ook langzaam beter. 

 

4.4.1: Ook werd de telegraaf ingezet. Op deze manier konden berichten van het front nog 

dezelfde dag worden beantwoord door het opperbevel. Vroeger duurde het nog dagen voor 

berichten van het front aankwamen en ook het vermelden van de doden ging stukken sneller. 

Hierdoor werd de bevolking ook meer direct geconfronteerd met de oorlog waardoor ze meer 

een eenheidsgevoel kregen en de eigen troepen ook actief steunden. 

 

De nieuwe wapens en tactieken zorgden er voor dat er een soort van revolutie in het oorlog 

voeren ontstond. De tactieken van de Amerikaanse burgeroorlog werden nog tot de eerste 

Wereldoorlog gebruikt. Ook werden oorlogen veel zichtbaarder dan voorheen omdat er ook in 

dichter bevolkt gebied en in steden werd gevochten. 

 

 

 



 - 16 - 

5: Hoe eindigde de Amerikaanse 

burgeroorlog? 
De Amerikaanse burgeroorlog eindigde met de overwinning van het 

Noorden op de Confederatie. Hiermee werd een oorlog van meer dan 4 

jaar bloedvergieten gestopt. 

 
5.1: Op 26 maart 1865 viel Richmont de hoofdstad van de Geconfedereerde staten. 

Jefferson Davis vluchtte samen met zijn regering met de trein naar het Zuiden. 

Op 6 april viel het leger van Generaal Grant het leger van Lee aan. 

Lee was sterk in de minderheid maar toch probeerde hij een gat in de noordelijke linie te slaan 

en te vluchten met zijn leger. 

 

Maar nadat Lee een aanval had uitgevoerd en zag dat de Noordelijke legers met een enorme 

overmacht kwamen gaf hij zich over. 

Hiermee was de oorlog feitelijk voorbij. 

 

5.2: 14 april 1865 keerde Anderson terug naar fort Sumter waar de oorlog was begonnen en 

liet hij dezelfde vlag omhoog halen die ongeveer 4 jaar daarvoor werd gestreken. 

 

Niet lang daarna werd president Lincoln vermoord door een sympathisant voor het Zuiden. 

Lincoln overleed op 56 jarige leeftijd. 
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6: Wat waren de gevolgen van de 

Amerikaanse burgeroorlog? 

De Amerikaanse burgeroorlog zorgde ervoor dat de slavernij 

verboden werd in meerdere staten. Ook werden de staten in Amerika 

één groot land, De Verenigde Staten van Amerika. 

 
6.1: De Amerikaanse burgeroorlog zorgde ervoor dat het Noorden en het Zuiden 

bij elkaar bleven. Hierdoor zou een machtige staat ontstaan die vandaag de dag 

nog steeds bestaat en zijn idealen graag wil verspreiden. 

Die idealen  zijn voor een deel in de Amerikaanse burgeroorlog ontstaan. 

De burgeroorlog heeft Amerika dus eigenlijk zijn huidige vorm gegeven. 

 

Verder zorgde de oorlog ervoor dat de slavernij in grote gebieden werd 

afgeschaft. De verschillen tussen blanken en zwarten bleven echter nog lange 

tijd bestaan. 

 

6.2: In de tweede helft van de vorige eeuw is er nog hard ‘gevochten’ voor 

meer gelijkheid tussen blanken en zwarten. Een van de bekendste strijders 

tegen de apartheid was ds. Martin Luther King hij heeft dit op 4 april 1968 

met de dood moeten bekopen. 

 

De huidige president van Amerika is Barack Obama, de eerste zwarte 

president van de Verenigde Staten. Destijds heeft niemand ooit kunnen 

denken dat het machtigste land dat er is nog eens door een gekleurde 

president zou worden geleid. 

 

  
 

Obama: de eerste ‘zwarte’ president van de Verenigde Staten. 
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7: Conclusies. 
 

Mijn conclusies zijn: 

 

- Dat de verwoestende Amerikaanse burgeroorlog het land uiteindelijk 

alleen maar sterker heeft gemaakt en voor een groter eenheidsgevoel heeft 

gezorgd. 

 

- Dat de oorlog niet één reden heeft maar dat het conflict een 

aaneenschakeling van meerdere incidenten was. 

 

- Sommige tegenstellingen van destijds zijn vandaag de dag nog op 

sommigen plaatsen zichtbaar. Ik denk hierbij aan verschillen tussen blank 

en zwart. 

 

- Dat de oorlog voor een grote verandering in de manier van 

oorlogsvoering heeft gezorgd, er werden nieuwe tactieken en wapens 

gebruikt. 
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8: Welke factoren waren de aanleiding van 

de Amerikaanse burgeroorlog en wat was 

het verloop en de uitwerking ervan op de 

geschiedenis van de V.S.? 
 

Het was eigenlijk niet een aanleiding maar een serie van meerdere 

conflicten die de oorlog deden ontketenen. 

De uitwerking van de oorlog is dat Amerika weer een verenigd land werd 

dat zou uitgroeien tot een wereldmacht die tot op de dag van vandaag 

bestaat. 
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9: Logboek. 

 
Juli 2011: we krijgen de eerste informatie over ‘het profielwerkstuk’. 50 min 

 

2-10-2011: Ik ga bezig met een onderwerp, 2 uren. 

 

3-10-2011: Naar de Bibliotheek voor een geschikt onderwerp, +/- 1.5 uur. 

 

5-10-2011: In mijn tussenuur met pws onderwerpen bezig, 50 min. 

 

5-10-2011: Thuis via het internet naar onderwerp zoeken, 1 uur. 

 

7-10-2011:  Ik vind ‘de Amerikaanse burgeroorlog een geschikt onderwerp. 

 

8-10-2011: Informatie zoeken over de Amerikaanse burgeroorlog, 2 uur. 

 

10-10-2011: Ik maak de hoofd en deelvragen voor mijn pws, 2 uur. 

 

15-10-2011: Naar de bibliotheek voor de Amerikaanse burgeroorlog er is weinig 

te vinden, slechts een boek en een documentaire op dvd, 1 uur. 

 

16-10/25-10-2011: De documantaire ‘Greatest battles of civil war bekijken, 

Ongeveer 315 minuten. 

 

21-11-2011: De inmiddels goedgekeurde deelvragen verder uitwerken en een 

gesprek met mr, Jacobs. 1.5 uur. 

 

22-11-2011: Op school met pws bezig, begonnen aan deelvraag 1 uit te werken, 

50 min in tussenuur 2 uur studiehuis. 

 

29-11-2011: Op school met pws bezig, begonnen aan deelvraag 2 uit te werken, 

50 min in tussenuur 2 uur studiehuis. 

 

1-12-2011: Bij studiehuis met deelvraag 3 bezig en thuis bezig, 3 uur. 

 

7-12-2011: Op school met pws bezig, begonnen aan deelvraag 3/4 uit te werken, 

50 min in tussenuur 2 uur studiehuis. 

 

8-12-2011: Op school met pws bezig, begonnen aan deelvraag 4/5/6 uit te 

werken, 50 min in tussenuur 2 uur studiehuis. 
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10-12-2011: Op school met pws bezig, begonnen aan deelvraag 6/7uit te 

werken, 50 min in tussenuur 2 uur studiehuis. 

 

11-12-2011: voorkant maken en inleiding typen, 1 uur. 

 

13-12-2011: Voorlopig resultaat inleveren. 

 

Datum onbekend: Ik krijg pws terug met ‘tips. 

 

2-2-2012: Ik ga (maar weer eens) bezig met pws, conclusie bedenken, 2 uur. 

 

4-2-2012: Bronnen zoeken die ik heb gebruikt, 1 uur. 

 

5-2-2012: Tekst en spelling aanpassen, 1 uur. 

 

10-2-2012: Plaatjes en inhoudsopgave toevoegen, 50min. 

 

16-2-2012: Logboek bedenken en laatste aanpassingen, 1 uur. 
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Bronnenlijst. 

 
Ik heb weinig boekbronnen omdat er simpelweg weinig Amerikaanse 

burgeroorlog boeken zijn, ik ben in verschillende bibliotheken geweest 

maar kon maar enkele  boeken en een 6 delige documentaire vinden. 

 

Boeken: 

 

Prof.dr.J.Presser, Amerika: Van kolonie tot wereldmacht 4e druk. 

 

Jaap ter Haar,  De geschiedenis van Noord-Amerika, blz.225t/m260. 

 

Ensyclopedie. 

 

Media: 

 

(DVD) Great battles of Civil war episode 1 tm 6. 

 

(CDROM) Encarta encyclopedie op cd-rom, Amerikaanse burgeroorlog 

 

Internet: 

 

http://www.allesamerika.com/amerikaanse-burgeroorlog.html 

 

http://americancivilwar.com/ 

 

http://www.scholieren.com/werkstukken/354 

 

Ik ben erg voorzichtig geweest met het gebruiken van internetpagina’s 

omdat ik daar al ‘ervaring’ mee had, ik heb geprobeerd Wikipedia te 

mijden tenzij ik het goed kon vergelijken met andere sites en de informatie 

correct was.  

http://www.allesamerika.com/amerikaanse-burgeroorlog.html
http://americancivilwar.com/
http://www.scholieren.com/werkstukken/354
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Nawoord. 

 
Ik vond het ‘leuk’ om dit werkstuk te maken in de zin van dat ik het 

interessant vind om dingen te weten te komen over onderwerpen waar ik 

eigenlijk weinig van af weet. Het was natuurlijk soms ook een ‘moetje’ 

maar over het algemeen heb ik met plezier aan dit werkstuk gewerkt. 

 

Het minst leuke aan dit werkstuk maken was het logboek, een in mijn 

mening nutteloos iets. Ik heb hem natuurlijk wel met zorg gemaakt. 

Ook ben ik er tot op de dsg van vandaag nog niet achter gekomen hoe ik 

een bronvermelding als voettekst in een word document zet zonder dat dit 

op alle bladzijden komt maar dat heeft weinig met geschiedenis te maken. 

 

Het meest intrigerend vind ik dat er op bepaalde momenten in de oorlog 

duizenden doden zijn gevallen zonder dat er werkelijk grote vorderingen 

werden gemaakt. Maar ik ben van mening dat de oorlog achteraf ‘goed’is 

geweest voor de Verenigde Staten omdat er eigenlijk een nieuw land is 

ontstaan met voor in die tijd revolutionaire opvattingen. 
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16-2-2012. 

 


