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Inleiding 

Tussen 1861 en 1865 werd in de Verenigde Staten van Amerika een Burgeroorlog tussen het 

Noorden, de Unie,  en het Zuiden, de Confederatie, uitgevochten. Deze oorlog kostte het leven aan 

meer dan 600.000 mannen. De grondleggers van de Verenigde Staten hadden in  hun 

onafhankelijkheidsverklaring de woorden : ‘We hold these truths to be self-evident, that all men are 

created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among 

these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness,’1 geschreven. Toch was de slavernijkwestie één 

van de redenen voor de Burgeroorlog. Een andere reden was dat de mensen in het Noorden de Unie 

bij elkaar wilden houden.          

 Na de oorlog zou blijken dat bepaalde minderheidsgroepen gediscrimineerd werden. Eén van 

die groepen waren de Joden. Ondanks dat de Joden recent geïmmigreerd waren, vochten ze wel mee 

in de legers van zowel de Unie als de Confederatie. Hun rol in deze legers is niet veel onderzocht. 

Enkele decennia na de Burgeroorlog begon een discussie over het gebrek aan patriottisme van de 

Joden. Achtergrond hiervan was het stijgende aantal Joodse immigranten uit het huidige Oost-

Europa. Er verschenen verschillende boekjes en artikelen van Joodse en pro- Joodse schrijvers die 

wilden bewijzen dat de Joden wel patriottistisch waren. Eén van hun hoofdargumenten was dat de 

Joden meegestreden hadden tijdens de Burgeroorlog. De Burgeroorlog was bijna een synoniem voor 

patriottisme geworden. In deze scriptie zal de vraag: Antisemitisme en de Amerikaanse Burgeroorlog: 

Welke rol speelden de Joden in het leger van de Unie tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog en in 

hoeverre stond hun rol tijdens en na de Burgeroorlog ter discussie, centraal staan.  

  Na een historiografische verantwoording, zal eerst aandacht besteed worden aan de 

discussie over het patriottisme van de Joden en hun reactie daarop. Ook zal ingegaan worden op de 

historische achtergrond van deze discussie. Daarna zal de rol die de Joden in de oorlog gespeeld 

hebben, centraal staan. In de conclusie zullen deze twee hoofdstukken met elkaar verbonden 

worden en geplaatst worden in het historiografische debat.                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Declaration of Independence, te raadplegen via: 

http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html; laatst geraadpleegd 24-02-12,10.47 
uur.  

http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html
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Historiografische inbedding en verantwoording 

Het onderwerp, de Amerikaanse Burgeroorlog, is veelbeschreven. Jonathan Sarna, een van de meest 

prominente Joodse historici die over de Burgeroorlog schrijven, zei: ‘Every major event in the ‘ordeal 

of the union’ seems likely to be recounted, re-enacted, reanalyzed, and likely as not, verbally re-

fought.’2 Twaalf april 2011 was het 150 jaar geleden dat het eerste schot werd afgevuurd, 9 april 

2015 zal het 150 jaar geleden zijn dat Robert E. Lee zich overgaf. Het 150ste herdenkingsjaar van de 

oorlog heeft als gevolg dat er recent weer meer historisch onderzoek gedaan wordt naar de 

Burgeroorlog.                                    

 In de jaren zestig van de vorige eeuw verschenen er veel boeken over de Burgeroorlog. 

Opvallend is dit niet omdat het toen een eeuw geleden was dat de Burgeroorlog begon en eindigde. 

In de jaren zestig en zeventig werden voornamelijk de politieke en sociale oorzaken van de 

Burgeroorlog onderzocht. Zo werd er onderzoek gedaan naar de oorzaken van de Burgeroorlog en 

vooral naar de slavernij als de hoofdoorzaak. Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan de 

reconstructie en werden er overzichten geschreven van de geschiedenis van de oorlog. In de jaren 

tachtig en negentig werd er relatief weinig geschreven over de Burgeroorlog. De boeken die in de 

jaren tachtig over de Burgeroorlog geschreven werden, gingen vooral over de slavernij, de 

onderdrukking van de zwarten en de rol die zij in de Burgeroorlog speelden. In de jaren negentig 

werd onderzoek gedaan naar de rol van de Indianen en militaire geografie. In de eenentwintigste 

eeuw werd weer meer geschreven over de Burgeroorlog. Onderwerpen waar over geschreven 

werden, waren de civil rights, literatuur en poëzie, de religieuze achtergrond van de oorlog en de 

morele geschiedenis van de Burgeroorlog. Er is dus voornamelijk aandacht voor ideeëngeschiedenis 

en de culturele achtergrond van de Burgeroorlog.                           

 De  Amerikaans-Joodse gemeenschap besteed weinig aandacht aan de herdenkingen. Het 

onderwerp ‘de Joden en de Burgeroorlog’ zou niet relevant zijn omdat er te weinig Joden zouden zijn 

die voorouders hebben die deelgenomen hadden aan de Burgeroorlog. 3    

 In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd er door de Joden evenwel veel aandacht 

besteed aan de Burgeroorlog. Bertram Korn, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Joden tijdens 

de Burgeroorlog, schreef toen een standaardwerk over de Joden in de Burgeroorlog. Tot die tijd werd 

de geschiedenis van de Joden tijdens de Burgeroorlog alleen kort genoemd in overzichtswerken over 

de Amerikaans-Joodse geschiedenis. In de jaren tachtig werd er een boek uitgegeven met brieven 

                                                           
2
 J.D. Sarna, What the Civil War Meant for American Jews; te raadplegen via: 

http://forward.com/articles/135769/what-the-civil-war-meant-for-american-jews/; laatst geraadpleegd op 26-
03-2011,15.21 uur.  
3
 Sarna, What the Civil War Meant for Jews, te raadplegen via: http://forward.com/articles/135769/what-the-

civil-war-meant-for-american-jews/. 

http://forward.com/articles/135769/what-the-civil-war-meant-for-american-jews/
http://forward.com/articles/135769/what-the-civil-war-meant-for-american-jews/
http://forward.com/articles/135769/what-the-civil-war-meant-for-american-jews/
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van een Joodse Kolonel, deze bundel in de jaren negentig werd herdrukt. In 2010 gaven Jonathan 

Sarna, een vooraanstaande Amerikaans-Joodse professor die veel onderzoek gedaan heeft naar de 

Burgeroorlog,  en Adam Mendelsohn, een onderzoeken die gespecialiseerd is in de Amerikaans-

Joodse geschiedenis, een bundel uit met de belangrijkste artikelen over de rol van de Joden in de 

Burgeroorlog. Opvallend is dat voornamelijk de Joden zelf over dit onderwerp schrijven.                                                   

 De Burgeroorlog zou veel invloed hebben op de Joodse gemeenschap en was daarom, 

volgens Korn, wel relevant voor de Amerikaans-Joodse geschiedenis. Korn scheef dat de 

Burgeroorlog meerdere generaties zou beïnvloeden: ‘The experiences of the American Jewish 

Community during the Civil war also had far-reaching effects. Out of the crucible of those emotion-

laden years came trends which were to shape the life of American Jewry for several generations.’4 Hij 

meende dat de Burgeroorlog de veramerikanisering van de Joden had versneld omdat ze snel 

moesten integreren. Tijdens minder kritieke periodes in het nationale leven zouden de immigranten 

minder snel geassimileerd zijn dan in tijden dat het nationale leven bedreigd werd. Tijdens de 

Burgeroorlog werd elke inwoner, of het een burger, immigrant of bezoeker was, betrokken bij het 

land; nationale overwinningen en nederlagen waren deel van het dagelijks leven. De Joden kregen 

daarom de mogelijkheid om als gelijke burgers samen met anderen mee te vechten. Hierdoor 

konden ze laten zien dat ze zich identificeerden met de Amerikaanse natiestaat. Daarnaast zouden ze 

ook antisemitisme tegen gekomen zijn. Tegelijkertijd zouden ze ook geleerd hebben dat dit niet 

typisch Amerikaans was.5 De Joden, die afkomstig uit Europa waren, hadden daar veel antisemitische 

maatregelen ondervonden. In de Verenigde Staten was het antisemitisme minder sterk ontwikkelt 

tijdens de Burgeroorlog. De Joden hadden de mogelijkheid gehad om voor hun rechten te vechten. 

De presidenten van zowel de Unie als de Confederatie keurden antisemitisme krachtig af. De gelijke 

status van de Joden werd door de president en het Congres geaccepteerd.  En ook het belang van 

nationale Joodse organisaties werd ingezien, waardoor de Joodse leiders meer met elkaar gingen 

samenwerken om dat te bereiken.         

 Korn besloot zijn boek met de woorden: ‘American Jewry had been, in 1860, inchoate and 

immature, uncertain of its needs and unsure of its strength, almost completely unprepared to solve 

the most elementary of its problems. Time alone would serve to give it the understanding and 

wisdom, the courage and self-discipline it required. But the process of time was assisted by the 

devastating experience of the Civil War. In 1865 American Jewry was more than five year older; it 

had learned the lessons and gained the insights of several generations.’6  Sarna voegde er aan toe dat 

                                                           
4
 B. W. Korn, American Jewry in the Civil War ( herz. paperback-edition; New York 1961) blz. 217. 

5
 Korn, American Jewry in the Civil War, blz. 219. 

6
 Ibidem. 
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de Joden ook medeplichtig waren geweest aan de slavernij.7 Volgens Sarna waren er genoeg redenen 

om deel te nemen aan de herdenkingen van de burgeroorlog. Hij schreef: ‘All of this is worth 

recalling as sesquicentennial commemorations of the Civil War multiply. Far from being irrelevant to 

contemporary Jews, the anniversary provides a welcome opportunity to learn from our past, to recall 

the evolving relationship of Jews to America and to remember that following in the ways of our 

neighbors can sometimes lead us astray.’8 Zijn laatste woorden refereren aan de betrokkenheid van 

de Joden bij de slavernij.                                                     

Ook het inkaderen van het werkstuk in het antisemitisme (aan het eind van de negentiende eeuw en 

het begin van de twintigste eeuw) in de Verenigde Staten, sluit aan bij ontwikkelingen in de historisch 

wetenschappelijke wereld.          

 Korn en anderen klaagden al dat er te weinig aandacht was voor antisemitisme in de 

Amerikaans-Joodse geschiedschrijving. Sarna meende dat het gebrek aan aandacht voor het 

antisemitisme niet kwam door het ontbreken van antisemitisme, maar dat het veroorzaakt werd 

door de belangen die historici hadden. Hij meende dat historici die onderzoek doen naar het 

antisemitisme niet zozeer het antisemitisme in de geschiedenis wilden onthullen, maar dat zij het 

antisemitisme van hun eigen tijd wilden aanvallen. Ze wilden laten zien dat de Joden wel 

patriottistisch waren en dat ze onderdeel waren van de nobele geschiedenis van de Verenigde 

Staten.9           

 Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan antisemitisme ten tijde van de Burgeroorlog. 

Korn schreef bijvoorbeeld een hoofdstuk over ‘american judeaophobia’ waarin hij stelde dat 

vooroordelen ten opzichte van Joden veroorzaakt werden door de onrust in het economische en het 

sociale leven. Deze onrust werd weer veroorzaakt door de oorlog.10 Korn stelde daarnaast dat de 

Joden alleen tijdens de Burgeroorlog collectief veroordeeld werden. In ‘normale tijden’ was dat niet 

het geval.’11 Sarna en Mendelsohn wijdden in hun bundel vier artikelen aan het antisemitisme tijdens 

de Burgeroorlog. Twee daarvan gingen over de order van Generaal Grant, één over Joodse 

aalmoezeniers en één over hoe de Joden in de media behandeld werden. De schrijvers van deze 

artikelen probeerden het antisemitisme al te traceren ten tijde van de Burgeroorlog. Sarna en 

                                                           
7 J.D. Sarna, What the Civil War Meant for American Jews; te raadplegen via: 

http://forward.com/articles/135769/what-the-civil-war-meant-for-american-jews/; laatst geraadpleegd op 26-
03-2011,15.21 uur.  
8
 J.D. Sarna, What the Civil War Meant for American Jews; te raadplegen via: 

http://forward.com/articles/135769/what-the-civil-war-meant-for-american-jews/; laatst geraadpleegd op 26-
03-2011,15.21 uur. 
9
 D. A. Gerber, ‘Introduction. Anti-Semitism and Jewish- Gentile Relations in American Historiography and the 

American Past’, in: Ibidem, ed., Anti-Semitism in American History (Chicago 1986) blz. 3-54, aldaar blz. 9. 
10

 B. W. Korn, American Jewry in the Civil War ( herz. paperback-edition; New York 1961) blz. 156.  
11

 Korn, American Jewry in the Civil War, blz. 158. 

http://forward.com/articles/135769/what-the-civil-war-meant-for-american-jews/
http://forward.com/articles/135769/what-the-civil-war-meant-for-american-jews/
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Mendelsohn benadrukten ook dat dit het doel was van Korn toen hij zijn hoofdstuk over 

‘judeaophobia’ schreef.12           

 Andere schrijvers, zoals David A. Gerber, een professor die gespecialiseerd is in Amerikaanse 

immigratiegeschiedenis, besteedden voornamelijk aandacht aan het antisemitisme in de twintigste 

eeuw. Daarentegen hebben veel historici weinig aandacht voor het laat negentiende-eeuwse 

antisemitisme. Naar het antisemitisme aan het eind van de negentiende eeuw werd aandacht 

besteed door bijvoorbeeld Michael Dobkowski, Robert Rockaway en Arnon Gutfeld, drie professors 

die gespecialiseerd zijn in Amerikaans-Joodse geschiedenis en specifiek onderzoek doen naar het 

antisemitisme. Dat veel andere historici geen onderzoek doen naar het laat negentiende-eeuwse 

antisemitisme is opvallend omdat toen juist de rol van de Joodse militairen in de legers van de 

Verenigde Staten werd betwist. Allerlei onderwerpen betreffende het antisemitisme tijdens de 

Burgeroorlog kwamen aan bod in de historische studies.  De discussie over het Joodse patriottisme of 

juist het gebrek daaraan, kreeg echter lange tijd weinig aandacht. Deze discussie speelde aan het 

eind van de negentiende eeuw juist op.        

 In deze studie zal dus juist het antisemitisme aan het eind van de negentiende eeuw centraal 

staan. Daaraan gekoppeld is de vraag wat de rol was van de Joden in de Burgeroorlog. Die vraag 

speelde ook in de discussie aan het eind van de negentiende eeuw. Daaraan gerelateerd is ook de 

vraag hoeverre het antisemitisme tijdens de Burgeroorlog zich verhoudt tot het antisemitisme aan 

het einde van de negentiende eeuw. De scriptie sluit dus aan bij het historische debat over het 

antisemitisme in de Verenigde Staten.   

Voor het onderzoek zijn zowel primaire als secundaire bronnen gebruikt. Primaire bronnen zijn 

bijvoorbeeld het geschrift van Simon Wolf The American Jew als Patriot, Soldier, and Citizen, de 

General Order No. 11 van Generaal Grant en een boek van Madison C. Peters The Jew as a Patriot. 

Deze bronnen zullen voornamelijk gebruikt worden in het eerste gedeelte van de scriptie. Het boek 

van Simon Wolf is gekozen omdat het zowel gebruikt kan worden bij de behandeling van de vragen 

over antisemitisme in de Verenigde Staten als bij de behandeling van de vragen naar de rol van de 

Joden in de Burgeroorlog was. Het boek zal daarnaast gebruikt worden voor het tweede gedeelte. 

Het boek bevat namelijk een lijst met namen van Joden die meegevochten hebben in het leger van 

de Unie of de Confederatie. Op basis van deze lijst namen is een database gemaakt die gebruikt zal 

worden in het tweede gedeelte. De database bevat naast de namen van de soldaten ook informatie 

over de staat waaruit zij afkomstig waren, hun rang en de eenheid waarin zij dienden.  Het boek van 

Wolf kan beschouwd worden als een standaardwerk voor het onderzoek naar de rol van de Joden in 

                                                           
12

 J.D. Sarna en A. Mendelsohn, ‘Jews as a Class,’ in: Idem, ed., Jews and the Civil War. A Reader (New York en 
London 2010) blz 307-309, aldaar blz. 307.       



8 
 

de oorlogen. Daarnaast is er uit praktisch oogpunt ook voor dit boek gekozen, het is namelijk te 

raadplegen via internet. Voor het boek van Madison C. Peters is gekozen omdat het een heel andere 

opzet heeft en omdat het tien jaar na het boek van Simon Wolf is verschenen.  Ook is bewust 

gekozen om de boeken van Korn, American Jewry and the Civil War, en Sarna en Mendelsohn, Jews 

and the Civil War, te gebruiken. Beide boeken kunnen als standaardwerken beschouwd worden bij 

het bestuderen van de rol van de Joden in de Burgeroorlog. Opvallend is dat deze schrijvers bijna 

allemaal van Joodse afkomst zijn. Voor de bundel met brieven van Marcus Spiegel is gekozen omdat 

zijn brieven een getuigenis zijn  van het leven van een Joodse soldaat. Met behulp van deze brieven 

kan het leven van de Joodse soldaten geanalyseerd worden. Bij de analyse van deze brieven zal ook 

gekeken worden naar de vraag wat de Joodse soldaten bezielde om mee te vechten voor de Unie.  

De keuze voor het artikel van Mark Twain, de artikelen in de North American Review en het ‘Stand by 

the Flag’ van Samuel Meyer Isaacs is vooral een praktische keuze geweest. Deze bronnen zijn 

eveneens te raadplegen via internet. Ze kunnen als representatief worden beschouwd gezien het feit 

dat het vooraanstaande schrijvers waren en omdat het een vooraanstaand tijdschrift betrof. Het 

werk ‘Stand by the Flag’ zal geanalyseerd worden met de vraag hoe de Joden ideologisch 

gemotiveerd werden.  
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Hoofdstuk 1 

Antisemitisme na de burgeroorlog 

Aan het eind van de negentiende eeuw kregen de Joden veel kritiek omdat ze niet patriottistisch 

zouden zijn. De kritiek die de Joden vanwege hun ‘gebrek aan patriottisme’ kregen, kan geplaatst 

worden in het kader van de periode van de massa-immigratie. De Jood als ‘niet-patriottistisch’ was 

niet het enige stereotype dat op de Joden van toepassing was. In het kader van deze scriptie zal 

echter alleen op het aspect van patriottisme gelet worden. De Joden reageerden op de verwijten die 

zij kregen.  

§ 1.1 Antisemitisme in de VS                                             

Antisemitisme was in de Verenigde Staten geen onbekend verschijnsel. Colin Holmes noemde het ‘a 

constant feature of both societies,’13 en hij bedoelde met de societies  de Verenigde Staten en Groot-

Brittannië.  En hoewel hij meende dat het op een subcultureel niveau plaatsvond en geen dominante 

proporties aannam, was het toch van historisch belang.14           

 Antisemitisme  hoefde echter niet te betekenen dat de Joden fysiek vervolgd werden. David 

Gerber definieerde  antisemitisme. Hij onderscheidde in het antisemitisme vier onderdelen. 

Allereerst het idee dat Joden anders waren, niet alleen wat hun geloof  betrof maar ook in 

psychologisch opzichte. Ten tweede de tendens om over Joden te denken in negatieve termen zoals 

materialistisch, agressief en oneerlijk. Vervolgens noemde hij de angst voor Joden. Als laatste het 

bereid zijn om Joden uit de samenleving te bannen door middel van sociale discriminatie of door hen 

sociale en legale rechten te ontzeggen. 15 Het hoefde echter niet zo te zijn dat alle elementen van zijn 

definitie overgenomen werden in een bepaalde periode van antisemitisme.   

 Volgens Gerber was het Amerikaanse antisemitisme in twee categorieën te onderscheiden, 

allereerst ‘ordinary anti-Semitism’ en ten tweede ‘extra-ordinary anti-Semitism’16. ‘Ordinary anti-

Semitism’ zou een alledaags fenomeen zijn, Joden zouden dagelijks vooroordelen, discriminatie en 

vijandigheden ervaren. Ze zouden zich echter niet publiek verdedigen. ‘Extra-ordinary anti-Semitism’ 

zou ontstaan tijdens periodes van sociale crisis waarvan de Joden de schuld kregen. Tegen dit 

antisemitisme reageerden de Joden wel. Bijvoorbeeld door het schrijven van artikelen die in kranten 

                                                           
13

 R. Singerman, Antisemitic Propaganda. An Annotated Bibliography and Research Guide ( New York, London 
1982) foreword, blz. xi.  
14

 Singerman, Antisemitic Propaganda, foreword blz. xiii.  
15

 D. A. Gerber, ‘Introduction. Anti-Semitism and Jewish- Gentile Relations in American Historiography and the 
American Past’ in: Ibidem, ed., Anti-Semitism in American History ( Chicago, 1986) blz. 3-54, aldaar blz. 3.  
16

 Gerber, ‘Introduction’ in: Ibidem, ed., Anti-Semitism in American History ,blz. 20. 
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en tijdschriften gepubliceerd werden .17 Ook Holmes meende dat sociale gebeurtenissen van invloed 

waren op antisemitisme. Hij schreef: ‘We need to do more than concentrate on the individual 

psyche. We need to find a meaningful balance between the ideas in men’s heads and the world 

outside. If we start from this pint, it is quite clear that certain social events and developments have 

assumed an importance in triggering anti-Semitism.’18                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

§ 1.2 Antisemitisme rond 1900 

Na de Burgeroorlog barstte een antisemitische discussie los. De Joden werden verweten niet 

betrokken te zijn geweest bij de Burgeroorlog. De Joden zelf wilden bewijzen dat zij wel daarbij 

betrokken waren geweest.           

 In Augustus 1891  had Goldwin Smith in the North American Review een artikel geschreven 

met de titel New light on the Jewish Question. De North American Review verscheen sinds 1815 in 

Boston. Het doel was om de Amerikaanse cultuur te bevorderen. De schrijvers van de artikelen 

hadden veel invloed op de instituties en de Amerikaanse literatuur. Veel van de essays bevatten ook 

politieke meningen. Smith was een Engelsman die in Oxford gestudeerd had en daar later de 

leerstoel van Regius Professorship of Modern History bekleedde. Tijdens de burgeroorlog 

beïnvloedde hij door zijn pamfletten de publieke opinie in Engeland. Smith steunde in zijn artikelen 

de zaak van het Noorden. Vlak na de Burgeroorlog emigreerde hij naar de VS en later naar Canada. In 

de VS doceerde hij aan de Universiteit van Cornell als professor in de Engelse en constitutionele 

geschiedenis. In Canada richtte hij zijn eigen krant op. Smith was anti-Joods en uitte zijn 

antisemitische denkbeelden in vele geschriften, boeken en artikelen. In het artikel in de North 

American Review noemde hij de Joden een  ‘parasitic race’19 en verweet hij hen dat ze niet 

nationalistisch waren. Hij schreef: ‘He is – indeed, he has always and everywhere been – a 

conforming citizen, and he had refused none of the burdens of the state, though he has made them 

as light as he could…But he changes his country more easily than others.’20 Hij noemde daarbij het 

voorbeeld van Judah Benjamin die het Zuiden verliet terwijl hij een leidende politieke functie had. De 

oorzaak zag hij in een loyaliteitskwestie. Hij schreef dan ook: ‘It is impossible that a man should be 

heartily loyal to two nationalities at once; and so long as a trace of Jewish nationality remains the 

                                                           
17

D. A. Gerber, ‘Introduction. Anti-Semitism and Jewish- Gentile Relations in American Historiography and the 
American Past’ in: Ibidem, ed., Anti-Semitism in American History ( Chicago, 1986) blz. 3-54, aldaar blz. 20 
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Jew cannot be a throughout Englishman or American.’21       

 Isaac Besht BenDavid reageerde in september 1891 in the North American Review op de brief 

van Goldwin en ontkende het gebrek aan patriottisme. Hij besteedde ook aandacht aan het verwijt 

dat de Joden niet nationalistisch waren en het vaderland zonder moeite in de steek konden laten. 

BenDavid noemde dat verwijt een sneer en zei dat het geen goede reden was om de Joden van een 

gebrek aan patriottisme te verwijten.22 BenDavid zei dat de Joden meevochten samen met de 

anderen: ‘On both side of that cruel conflict the American Israelites stood shoulder to shoulder with 

their fellow-citizens of all other races and reeds.’23        

 Een brief in The North American Review van J.M. Rogers zou grote gevolgen hebben. De 

schrijver van de brief was zelf militair geweest in het leger van het Noorden, hij moest het leger 

verlaten toen hij gehandicapt raakte. Hij schreef in reactie op de discussie tussen Smith and 

BenDavid. Allereerst ontkende hij dat Generaal Lyon en Rosecrans Joods waren. Van Generaal Lyon 

zei hij dat het de eerste keer was dat hij als Jood geïntroduceerd werd en dat zijn vrienden oprecht 

verbaasd waren toen ze dat hoorden. Van Generaal Rosecrans zei hij dat deze op jonge leeftijd naar 

de militaire academie van West Point was gestuurd. Omdat hij door de overheid opgeleid was, had 

hij geen andere nationaliteit dan de nationaliteit die door de Amerikaanse vlag gerepresenteerd 

werd. Ook was Rosecrans katholiek. Met al deze feiten kon Rogers niets anders concluderen dan: ‘It 

is somewhat difficult to comprehend how General Rosecrans can be considered as a real Jew.’24 En 

als laatste ontkende hij dat de Joden meegevochten hadden in de legers. Hij schreef:  

‘As to the Jews “standing shoulder to shoulder with their fellow citizens”: I had served in the field 

about eighteen months before being permanently disabled in action, and was quite familiar with 

several regiments; was then transformed to two different recruiting stations; but I cannot recall 

meeting one Jew in uniform or hearing of any Jewish soldier. After the war, for twenty-five years I was 

constantly engaged in travelling, always among old soldiers, but never found any who remembered 
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serving with Jews. Indeed this was so marked as often to become a subject of comment. I learned of 

no place where they stood “shoulder to shoulder” expect in Generals Sherman’s department, and he 

promptly ordered them out of its speculating in cotton and conveying information to the 

Confederates. If so many Jews fought so bravely for their adopted country, surely their champion 

ought go be able to give the names of the regiments they condescended to accept service in.’
25

            

Rogers ontkende dus dat er Joodse militairen waren geweest en betwijfelde hun deelname aan de 

oorlog. Daarnaast zei hij dat hij vanuit de Hebreeuwse geschriften wist dat ze slechte strijders waren.

 Op het artikel van Rogers werd in februari 1892 gereageerd door rabbi Wise. Stephen Samuel 

Wise werd op 17 maart 1874 in Boedapest geboren in een familie die veel rabbi’s telde. Al op jonge 

leeftijd emigreerde hij met zijn familie naar de Verenigde Staten. Hij volgde daar een opleiding tot 

rabbi en werd rabbi in Oregon en later in New York. Uiteindelijk stichtte hij zijn eigen Vrije Synagoge 

in 1907. Hij was betrokken bij het zionisme. Hij stierf in op 19 april 1949. Hij schreef dat Rogers een 

absurd statement had gemaakt en dat hij niet wist waarom Rogers het Joodse volk aangevallen had 

en de Joodse nationale trots betwijfeld had. Wise viel Rogers persoonlijk aan toen hij schreef: ‘He has 

resorted to means unworthy of impartial  historical record, and that his outraged feelings have 

played sad havoc with his sense of fairness… I can most safely affirm.’26 Wise maakte duidelijk dat er 

mensen begonnen waren met het schrijven van een overzicht van de historische staat van dienst van 

de Joden en hun ‘heroïsch martelaarschap’ tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Daarnaast 

weerlegde hij de inhoudelijke argumenten van Rogers wat betreft de afwezigheid van de Joden in de 

legers, de Generaals Lyon en Rosecrans en het speculeren in katoen. Wise zei dat er ongeveer 

zesduizend Joodse soldaten in het Unionistische leger waren. Hijzei dat Lyon en Rosecrans wel Joods 

waren dat niet alleen de Joden met katoen speculeerden. Ook schreef hij dat Order #11 van Generaal 

Grant door Grant zelf later als onvoorzichtig werd beschouwd. Wise hoopte dat Rogers zou leren van 

zijn fouten: ‘While Mr. Rogers deserves to feel mortified and humiliated, I cannot allow my interest in 

the subject to interfere with the lesson I hope he will derive from my exposure of his weak, silly and 

contemptible statements.27 Wise probeerde dus al Rogers beweringen te weerleggen.  
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§ 1.3 Simon Wolf 

Op het artikel van Rogers werd ook gereageerd door Simon Wolf. Wolf werd op 28 oktober 1836 in 

Beieren geboren. Hij emigreerde in 1848 naar de Verenigde Staten en vestigde zich als handelaar in 

Ohio. Daarna studeerde hij rechten aan het Ohio Law college in Cleveland. Vervolgens vestigde hij 

zich in Philadelphia waar hij als advocaat werkzaam was. Later vertrok hij naar Washington waar hij 

een advocatenkantoor opzette. Van 1869 tot 1878 was hij griffier in het District van Columbia. 

President Hayew benoemde hem als civiel rechter in Washington. Van 1881 tot 1882 was hij  consul 

in Egypte. Toen hij terugkeerde werd hij lid van het Board of Charities for the District of Columbia en 

advocaat in Washington. Hij was daarnaast actief in de Joodse gemeenschap als voorzitter van het 

Board of Delegates of Civil and Religious Rights, lid van de Independant Order B’nai B’rith, oprichter 

en voorzitter van de Hebrew Orphans Home en voorzitter van het Board of Children’s Guardians in 

Washington. Ook behartigde hij de belangen van Joodse weduwen en zorgde hij dat Joodse 

weduwen van militairen een staatstoelage kregen.        

 Wolf schreef als reactie op het artikel van Rogers een boek met de titel The American Jew als 

Patriot, Soldier and Citizen. Het boek werd in 1895 in Philadelphia gepubliceerd. Het opschrift, ‘“And 

we shall know the Truth and the Truth shall make you free,”’28 is al veelzeggend. Opvallend is dat 

deze tekst bijna letterlijk geciteerd is uit het Nieuwtestamentische Bijbelboek Johannes. Het laat zien 

dat het boek een poging van de auteur was om de waarheid boven tafel te krijgen om zo het 

antisemitisme de kop in te drukken, want de waarheid zou de lezers vrijmaken van antisemitische 

vooroordelen. Tegelijkertijd is het een verwijt richting Rogers die de waarheid niet gezocht had. Zijn 

boek was ook ‘dedicated to all who love and seek the Truth.’29       

 Louis Edward Levy schreef een voorwoord voor het boek. Levy werd op 12 oktober 1846 in 

Bohemen geboren en verhuisde op jonge leeftijd naar de VS. Daar studeerde hij wiskunde, optiek en 

astronomie in de staat Michigan. Uiteindelijk vestigde hij zich in Philadelphia waar hij een eigen 

bedrijf vestigde en uitvindingen deed op het gebied van fotochemie. Voor zijn uitvindingen werd hij 

meerdere keren onderscheiden. Van 1887 tot 1890 was hij redacteur en publicist bij verschillende 

kranten in Philadelphia. Daarnaast schreef hij verschillende artikelen en boeken over de geschiedenis 

van de Joden en printtechniek. Hij had allereerst aandacht voor het antisemitisme en meende dat 

vooroordelen en onwetendheid de basis waren voor het antisemitisme. Het doel van het boek was 

om de vooroordelen weg te nemen en de waarheid te laten zien. Levy schreef:          
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‘To combat one of the most obstinate of all obstinate prejudices, and to promote enlightenment on a 

subject whereof ignorance has become unpardonable, has been undertaken by Hon. Simon Wolf in 

the work before us. His impelling motive has been to enforce a recognition of the Jewish people as a 

militant factor in the upbuilding of the State, and of Judaism as a primal force in the furtherance of 

civilization, and he has chosen as his weapons the simple truth of history and the testimony of leaders 

among men.’
30

 

 

Zijn doel was dus recht te doen aan de geschiedenis van de Joden in oorlogen. Wolf had 

volgens Levy bewezen dat de Joden gestreden hadden voor de vrijheid en de instituties van Amerika. 

De Joden konden geen gebrek aan devotie voor het vaderland verweten kon worden.  Wolf had dat 

bewezen met historische documenten. Daarnaast benadrukte Levy dat het Joodse volk veel dank 

verschuldigd was aan Wolf voor de diensten en loyaliteit die hij met zijn boek aan de Joden bewezen 

had. Over zijn werk werd gezegd dat:  ‘It was undertaken in the spirit which has animated him 

throughout a long career of public usefulness, a spirit of loyalty to the faith that is in him, to his 

fellow-Israelites and to the land of his adoption.’31 Levy benadrukte ook dat Wolf geen financieel 

voordeel had gezocht met het schrijven van zijn boek maar dat hij zelf de kosten had betaald en dat 

eventuele winsten naar weeshuizen zouden gaan. Als laatste zei Levy over het bronmateriaal dat de 

intekenlijsten van het leger niet meer compleet waren. Maar  het materiaal dat Wolf wel ter 

beschikking had, zou hij zorgvuldig onderzocht hebben en het geheel zou toch een getrouw beeld 

geven.                  

 Ook Wolf zelf schreef een introductie. Hij schreef zijn boek in reactie op het artikel in The 

North American Review. In normale tijden, meende Wolf, zou het absurd zijn geweest dat mensen 

reageerden op het artikel. Wolf noemde de tijd waarin hij leefde echter ongewoon, het 

antisemitisme zou uit Rusland zou overgewaaid zijn naar Duitsland en Frankrijk en vervolgens naar de 

Verenigde Staten. Daarnaast trokken de Russisch-Joodse immigranten veel aandacht. Het artikel van 

Rogers had daarom eveneens veel aandacht gekregen en werd publiekelijk besproken. Wolf meende 

dat het de reputatie van de Joden besmeurde en vond het daarom zijn taak op te reageren.   

 Hij deed dat onder andere door een brief naar de Washington Post te sturen die hij ook in 

zijn boek liet afdrukken. In het artikel gaf hij voorbeelden van Joodse militairen. In dat artikel stelde 

hij ook dat er 6000 tot 8000 Joodse militairen waren geweest en dat hun aantal proportioneel gezien 

groter was dan het aantal militairen met een ander geloof. 32 Ook de beschuldiging dat de Joden uit 

het departement en het leger van Generaal Sherman verwijderd werden omdat ze smokkelaars 

waren, weerlegde Wolf in dat artikel. Hij meende dat slechts enkele Joden smokkelden en meende 
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dat ook door mensen van een ander ras of geloof gesmokkeld werd. Volgens Wolf, die benadrukte 

dat hij een persoonlijke vriend van beide Generaals was, hadden Sherman en Grant op basis van 

verkeerde informatie verkeerde conclusies getrokken. Als men eerlijk zou zijn, moesten de 

Christenen ook bekennen dat zij zich aan speculatie schuldig hadden gemaakt. De Joden zouden in 

veel landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Rusland, een belangrijke positie in het leger hebben gehad. 

Hij scheef daarom over de Joodse geschiedenis: ‘In fact, the history of the Jewish people is one long 

tragedy of personal sacrifice and heroism.’33 Omdat zijn brief vaak gekopieerd werd, had Wolf 

besloten om een overzicht te maken van alle Joodse militairen: 

 

‘Finding that my letter had been copied extensively, not only the Jewish press, but by leading 

newspapers in the country', and favorably commented on generally, I determined to give to the world, 

as complete as I might find possible, a list of American citizens of Jewish faith who had '' stood 

shoulder to shoulder" on the field of battle, and to add thereto the record of some typical instances of 

exceptional energy and public spirit in the civil walks of life.’30 

 

Hij had gedacht dat het een half jaar zou duren voordat hij alle gegevens had verzameld, 

maar uiteindelijk had hij vier jaar aan zijn boek gewerkt. De moeilijkheid was dat veel mensen al 

overleden of vertrokken waren. Wolf erkende dat er misschien fouten in stonden, maar benadrukte 

dat dat niets afdeed van het algemene resultaat wat betreft de aantallen Joodse militairen. Hij 

schreef: ‘Some of these may be incorrectly quoted both as to their names and the commands with 

which they were connected, but these errors may scarcely be considered as affecting the general 

result, so far at least as numbers are concerned.’34 Omdat hij niet alles kon verifiëren, was hij niet zo 

volledig en correct als hij gewild had, maar het boek was vrij van alle fouten die er uitgehaald konden 

worden door voorzichtig en zorgvuldig onderzoek. Wat betreft de staat Indiana had hij bijvoorbeeld 

vierhonderd namen niet opgenomen terwijl ze wel Joods klonken, terwijl hij andere namen, die niet 

Joods klonken, wel toegevoegd had. De moeilijkheid was echter dat hij de officiële intekenlijsten van 

het leger niet kon gebruiken omdat daar religie niet in vermeld werd. Het werk had daarom niet altijd 

voldoening gegeven en was daarom soms wel ontmoedigend. Hij verontschuldigde zich daarom ook 

niet voor eventuele fouten:  

‘If many whose names should be included fail to see them on this "roll of honor" the fault is at all 

events not mine, and the earnest effort which I have given to this work, wholly a "labor of love" on my 
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part, leaves me free from the necessity of offering apology for whatever errors of omission or of 

commission may remain in it.’
35

 

 

En het laatste wat Wolf benadrukte was het doel van zijn boek. Hij wilde bewijzen dat de 

Joden wel deel hadden genomen in de strijd om het land welvaart te brengen en dat de Joden 

proportioneel gezien een belangrijke rol hadden gespeeld. Wolf schreef daarover:   

‘My primary purpose has been to show that the Jewish people throughout the land not only took a 

share in the struggle which has ended so beneficently as to have brought prosperity to both 

antagonists and dispelled the cause of discord, but that they took their full share, and it is now 

conclusively shown that the enlistment of Jewish soldiers, north and south, reached proportions 

considerably in excess of their ratio to the general population.’
36

 

Wolf en de andere Joden wilden hun tegenstanders de mond snoeren met historisch en 

kwantitatief bewijs. Wolf wilde benadrukken dat de Joden in de burgeroorlog een belangrijke rol in 

het leger speelden. Dat deed Wolf door lijsten te maken van Joden die in militaire dienst waren 

geweest en door het publiceren van brieven van hooggeplaatste officieren, die lovend over hun 

Joodse ondergeschikten spraken. Daarnaast publiceerde hij ook voorbeelden van Joden die 

bijvoorbeeld bij de abolitionistische bewegingen zaten, zoals de rabbi’s Heilprin, Einhorn en Isaacs; 

van Abraham Kohn, een stadsklerk die een Union Flag met daarop een Hebreeuwse Bijbeltekst uit 

Jozua aan President Lincoln gaf; of van de broers Seligman die zich bezighielden met de financiën van 

de Unie en kredieten losweekten. Het boek The American Jew as Patriot, Soldier en Citizen kan 

beschouwd worden als een verdedigingsgeschrift van een Joodse advocaat die het vooroordeel dat 

Joden niet patriottistisch waren, weg wilde nemen.       

 Om de betrouwbaarheid van het werk van Wolf te analyseren, is het belangrijk dat de 

bronnen van Wolf nader bestudeerd worden. Wolf was ook duidelijk over zijn bronnen. Hij had 

brieven geschreven die gepubliceerd waren in bekende kranten. Vervolgens kreeg hij veel reacties 

betreffende  het aantal Joden in de legers van de Verenigde Staten. Hij erkende dat veel mensen die 

het overleefd hadden niet gereageerd hadden en dat het onmogelijk was om alle data en de namen 

te classificeren.  Veel van de namen werden doorgegeven door familieleden of oude kameraden. 

Wolf benadrukte dat het onmogelijk was om alle fouten er uit te halen. Hij zei wel dat het algemene 

resultaat niet door de kleine foutjes aangetast werd. Ook had hij gebruik gemaakt van officiële data 

van het leger. Toch had hij hulp gekregen bij het onderzoek van deze data en kreeg hij toegang tot 

alle  informatie. Wolf zei dat hij geholpen werd door uitspraken van politici, militairen, filosofen, 
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schrijvers en anderen die de publieke opinie beïnvloedden. Hij zei dat hij voornamelijk niet- Joodse 

mensen in zijn betoog had opgenomen. Hij baseerde zich vooral dus op militairen die hem schreven 

over hun Joodse kameraden. Wolf erkende dus dat zijn werk niet volledig kon zijn. Dat hij zelf dit 

erkende, maakt zijn werk betrouwbaarder. Ook zijn eigen bronnen, militairen en officiële data, 

mogen als betrouwbaar geaccepteerd worden. Feit blijft echter dat het vrijwel onmogelijk is om door 

primair onderzoek de betrouwbaarheid van Wolf volledig te checken. Daarnaast is het werk van Wolf 

uniek, er zijn geen soortgelijke boeken verschenen. Andere auteurs schreven later en hadden dus 

niet, zoals Wolf dat wel had, toegang tot ooggetuigenverslagen. De conclusie moet dus getrokken 

worden dat het werk van Wolf met enige voorzichtigheid benaderd moet worden. Toch kan zijn werk 

wel als redelijk betrouwbaar geaccepteerd worden omdat Wolf zijn bronnen duidelijk verantwoord. 

Wolf geeft ook veel gedetailleerde informatie. Historici hebben dan ook weinig alternatieven, voor 

hen is het daarom belangrijk om te beseffen dat Wolf’s werk niet volledig is.  

§ 1.4 Discussie tussen Twain en Peters 

Eén van de latere schrijvers die de Joden beschuldigden van een gebrek aan patriottisme, was Mark 

Twain. Hij schreef zijn artikel voor Harper’s Magazine dat opgericht werd in 1850. De artikelen in het 

tijdschrift gaan over literatuur, cultuur, politiek en de kunsten. Het is het op één na oudste nog 

steeds verschijnende tijdschrift in de Verenigde Staten.      

 In zijn artikel Concerning the Jews dat in 1898 in Harper’s Magazine verscheen wilde hij 

erkennen dat de Joden goede burgers waren maar ze waren tegelijkertijd harde zakenlieden. Eén van 

de zaken die hij hen verweet was dat, hoewel ze in civiele zaken trouwe burgers waren, ze onwillig 

waren om als soldaat te dienen: ‘He is a frequent and faithful and capable officer in the civil service, 

but he is charged with an unpatriotic disinclination to stand by the flag as a soldier.’37  Uit de toon en 

uit de rest van zijn betoog blijkt geen vijandigheid van Twain ten opzichte van de Joden. Hij 

onderzocht een aantal zaken en kwam tot bepaalde conclusies die antisemitisch genoemd kunnen 

worden, maar een vijandige toon ontbreekt. Jerry Klinger schreef dan ook  over hem: ‘Twain did not 

suddenly reinvest the old anti-Semitic canard that Jews do not fight for their flag or are unpatriotic. 

Twain was not the first to write and say what he said about American Jews. He simply reflected the 

popular culture anti-Semitic myth that permeated American imagery of the Jew.’38 Volgens Klinger 

claimden aan het eind van de negentiende eeuw veel Amerikaanse schrijvers dat de Joden niet 

vochten. En wanneer ze in het leger dienden, deden ze dat in gebieden waar ze weinig gevaar liepen. 

 Dat Mark Twain de algemene visie uitdroeg, blijkt uit het feit dat hij later een stuk schreef 
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waarin hij stelde dat uit onderzoek was gebleken dat de Joden toch patriottistisch waren. Hij schreef 

dat hij, toen hij zijn artikel publiceerde, net als de rest van de christelijke wereld, onwetend was. Hij 

had echter officiële statistieken gezien en kwam tot de conclusie dat tijdens de burgeroorlog de 

Joden met tien procent van hun numerieke aantal aanwezig waren in de beide legers. Ook zou  Wolf 

Twain een kopie van zijn boek hebben gestuurd. Waarschijnlijk bedoelde Twain met de officiële 

statistieken die hij gezien zou hebben dus het boek van Wolf. Reden om dit te denken is het feit dat 

Twain ook de statistieken noemt van de Revolutie, de oorlog van 1812 en de oorlog met Mexico; 

Wolf noemde in zijn boeken ook de statistieken van die oorlogen. Twain verbond daaraan de 

conclusie dat de Joden meer patriottistisch waren dan de Christenen:   

‘This large fact means more than it seems to mean; for it means that the Jew's patriotism was not 

merely level with the Christian's, but overpassed it. When the Christian volunteer arrived in camp he 

got a welcome and applause, but as a rule the Jew got a snub. His company was not desired, and he 

was made to feel it. That he nevertheless conquered his wounded pride and sacrificed both that and 

his blood for his flag raises the average and quality of his patriotism above the Christian's. His record 

for capacity, for fidelity, and for gallant soldiership in the field is as good as any one's.’ 
39

 

Daarnaast citeerde hij nog Majoor-Generaal Howard die de Joden beschreef als dappere en goede 

militiairen. Twain zei dat de Majoor- Generaal meende dat er geen mensen waren die meer 

patriottistisch waren dan de Joden: ‘He uses these strong words: "Intrinsically there are no more 

patriotic men to be found in the country than those who claim to be of Hebrew descent.”’ 40 Twain 

besloot met te zeggen dat hij eerst niet in staat was geweest om het algemene beeld dat de Joden 

niet vochten te bevestigen. Hij had aangenomen dat dit beeld op waarheid berustte, maar de cijfers 

van het War Department hadden het tegendeel bewezen. Hij zei dat de smet op de Joden daarom 

weggenomen moest worden.          

 In 1902 verscheen opnieuw een reactie op het artikelen van Twain. Dit boekje, The Jew as 

Patriot, werd geschreven door Rev. Dr. Madison Clinton Peters. Peters werd in 1850 in Pennsylvania 

geboren. Hij volgde een opleiding aan de theologische faculteit van de Heidelberg University in Ohio.  

Hij was eerst dominee in de Gereformeerde Kerken. Later werd hij Baptist en diende als dominee in 

Bloomingdale en New York. Naast vele andere boeken schreef hij ook boeken als The Jew as Patriot, 

Justice to the Jew, The Jews in America en The Jews Who stood by Washington. Hij stierf in 1918. 

Peters was niet Joods. Dat is opvallend omdat de anderen wel Joods waren en er maar weinig niet-

Joden waren die de Joden verdedigden. Waaruit zijn motivatie voor het schrijven van dit 
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verdedigingsgeschrift kwam, is echter niet te achterhalen.        

 In 1902 verscheen The Jew as a Patriot. Daarin schreef hij over de rol van de Joden bij de 

ontdekking van Amerika, de Joden tijdens de oorlogen van de Verenigde Staten, de Joden als 

soldaten in Europese legers, de rol van de Joden in de negentiende-eeuwse politiek en de schuld die 

de wereld ten opzichte van de Joden had in financieel en wetenschappelijk opzicht.    

   Uit het voorwoord blijkt dat Peters schreef naar aanleiding van de uitlatingen van andere 

schrijvers. Zo noemde hij Renan die beweerd had dat de Joden nooit burgers wilden zijn en 

refereerde hij aan het artikel van Twain Concerning the Jews. Daarnaast maakte Peters het doel van 

zijn boek bekend, namelijk: ‘That Christians may know more concerning the Jews as fighters, patriots, 

and citizens, and that the Jews, themselves, may become more familiar with their people’s records 

are the purposes of the author.’41 Hij noemde de antisemieten ongelooflijk bekrompen, onvrijzinnig 

en vijandig tegen Joodse belangen. 42 Met die Joodse belangen bedoelde Peters zowel economische 

belangen als het Joodse belang voor de vrije uitoefening van kunst. Over zijn bronnen zei hij dat hij 

alle mogelijke bronnen gebruikt had en dat hij niet alles kon verantwoorden omdat hij niet wist waar 

alle bronnen te vinden waren. Hij benadrukte dat hij een beperkt, maar algemeen beeld van de rol 

die de Joden als soldaat, patriot en burger speelden, geschetst had. Wat precies de bronnen van 

Peters waren is niet bekend. Het is ook is niet bekend waarop  zijn gegevens over de Joden in de 

burgeroorlog gebaseerd waren. Eenmaal noemde hij Wolf als bron, waarschijnlijk heeft hij zijn werk 

deels gebaseerd op het werk van Wolf.        

 Peters schreef veel over de rol die de Joden in de oorlogen van de republiek gespeeld 

hadden. Hij besteedde ook veel aandacht aan de rol die de Joden tijdens de burgeroorlog speelden, 

zowel in de discussies over de slavernij maar ook over de rol van Joodse militairen. Hij schreef 

daarover dat hun rol zo opzienbarend was, dat het moeilijk was om te beslissen welke mannen de 

meest  prominente rol hadden gespeeld in het conflict.43 Peters gaf voornamelijk voorbeelden van de 

hoogste Joodse officieren.         

  In het hoofdstuk ‘indebtedness to the Jews’ besteedde hij veel aandacht aan het 

antisemitisme. Peters meende dat de Joden een dubbel recht op erkenning hadden. Allereerst de 

claim van een man die een beroep deed op de tolerantie van de twintigste eeuw. En ten tweede de 

claim van de Amerikaanse burger onder de Amerikaanse Constitutie. Toch betwijfelde hij dat de 

Joden de behandeling kregen die zij als mannen en als burgers verdienden. Volgens Peters werden de 

Joden belachelijk gemaakt in de kranten. De Joden werden uitgesloten van de maatschappij en 

werden armere Joden en Joodse kinderen slecht behandeld. Peters meende dat elke Jood 
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verantwoordelijk gehouden werd voor de daden van enkele andere Joden die zich slecht gedroegen. 

Hij vond het niet eerlijk dat een vooroordeel tegen een individu zich ontwikkelde in een vooroordeel 

tegen een ras.44  Peters meende dat in elk ras wel een paar mensen gevonden konden worden die op 

geld en goed uitwaren. Peters schreef in felle en aanvallende bewoordingen over de antisemiet: ‘The 

anti-Semite is a coward.’45             

§ 1.5 Voorlopige conclusies 

De discussie rond 1900 over het gebrek aan patriottisme is te plaatsen in een breder kader van het 

Amerikaans antisemitisme. Gerber zelf plaatste het antisemitisme aan het eind van de negentiende 

eeuw binnen het kader van het ‘ordinary anti-Semitism.’ Het is echter meer te plaatsen in het kader 

van het ‘extra-ordinary anti-Semitism omdat het juist opkwam in een periode van sociale onrust.                                                                                          

Het is allereerst te plaatsen in de periode van de massa-immigratie. Tussen 1880 en 1914 arriveerden 

veel Joden vanuit Oost Europa in de Verenigde Staten. Hun aantal groeide tot ongeveer 3.9 miljoen, 

terwijl er in 1860 ongeveer 150.000 Joden waren geweest. Omdat de Joden die tijdens deze tweede 

golf arriveerden veelal arm waren, waren ze vatbaar voor sociale problemen zoals werkloosheid, 

armoede enzovoorts. Tegelijkertijd hadden de Duitse Joden, die enkele decennia eerder gearriveerd 

waren, een opmerkelijk economisch succes geboekt. Zij hadden sociaal aanzien verworven in de 

maatschappij. De Joden die snelle economische successen hadden geboekt, werden beschouwd als 

agressieve persoonlijkheden met assertieve manieren en moesten daarom, volgens hun 

tegenstanders, snel geciviliseerd worden.46 De armoede van de Joden die vanaf 1880 arriveerden, 

stak schril af tegen de economische en sociale positie van de al gevestigde Joden. Tegelijkertijd werd 

de positie van die Joden in gevaar gebracht door de arme Joden uit Oost-Europa. De gevestigde 

Joden waren veelal diegene die de verdedigingsgeschriften schreven tegen de antisemitische teksten 

in de media. De Joden die tot dat moment toe weinig gevaar te duchten hadden van het 

antisemitisme, waren bang dat het antisemitisme ook in de Verenigde Staten de kop op zou steken. 

Zij deden dan ook alles om elk teken van antisemitisme de kop in te drukken. Daarnaast waren zij 

degenen die de massa-immigratie van de Oost-Europese Joden in goede banen probeerden te leiden 

door opvang te regelen.47 Tegelijkertijd werd het antisemitisme door hen versterkt, omdat de 

gevestigde Joden  juist zichtbaar waren in de samenleving.     

 Tegelijkertijd waren de jaren 1890-1914 ook een periode van sociale crisis omdat men in 

Amerika overging van een ruraal agrarische samenleving naar een samenleving met een moderne 
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kapitalistische markt. Agrarisch politieke radicalen waren vaak antisemitisch. Sarna stelde ook dat de 

mensen in die tijd moeite hadden om de mythische Jood te onderscheidden van de Joodse 

buurman.48 En ook Arthur Liebman plaatste het antisemitisme aan het eind van de negentiende 

eeuw in een periode van sociale onrust. Tot die tijd, zo stelde hij, was de Verenigde Staten een 

positieve omgeving voor de Joden. Hij schreef: ‘The late nineteenth century marked somewhat of a 

change in attitude and behavior toward Jews. It was a period of dramatic economic and social 

unrest.’49  50Het antisemitisme moet dus geplaatst worden in het kader van ‘extra-ordinary anti-

Semitism.’                                                                                                                                                      

 Een andere theorie is dat het antisemitisme te maken had met Amerikaans etnocentrisme of 

‘nativism’, de vijandigheid tegen alle buitenlanders. Bunker en Appel schreven daarover: 

‘Ethnocentric beliefs expressed a preference for white, native-born Protestants.’51 De Joden waren 

een opvallende groep die niet aansloot bij de Amerikaanse cultuur. Dobkowski deed onderzoek naar 

de stereotypes over Joden. Hij meende dat de Joden, en zeker de recent geïmmigreerde Joden, niet 

welkom waren omdat getwijfeld werd of zij wel konden assimileren.52 De Joden zouden alleen loyaal 

zijn aan hun mede Joden en hun eigen tradities. Ze zouden een clan vormen die wel eens complotten 

tegen Amerika konden smeden.53 Hun eerste loyaliteit zou dus bij de Joden liggen en niet bij de 

Amerikanen. In een periode waarin de natiestaat steeds belangrijker werd en waarin eenheid binnen 

een natie ook belangrijk was, was dit natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling. Het stereotype is dus ook 

binnen die ontwikkeling te plaatsen. Het is dan niet zo verwonderlijk dat de Joden verweten werd dat 

zij niet patriottistisch waren, zij werden beschouwd als niet-loyaal aan de Amerikaanse natiestaat 

omdat de Amerikanen dachten dat de Joden alleen loyaal waren aan hun geloofsgenoten.                                                                             

Aan het eind van de negentiende eeuw nam in de Amerikaanse media het antisemitisme een grote 

plaats in. Het is complex verschijnsel. Het antisemitisme moet in de Verenigde Staten geperiodiseerd 

worden. Voor ongeveer 1880 was het stereotype dat de Jood een louche handelaar was. Maar tot die 

tijd was het antisemitisme in de Verenigde Staten beperkt. Vanaf ongeveer 1880 groeide het 

antisemitisme in de Verenigde Staten en ontstond het modern antisemitisme. De kern van de 

discussie was het gebrek aan patriottisme van de Joden. Pas na 1880 werd de rol van de Joden in de 
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legers van de Unie en de Confederatie ter discussie gesteld. De Joden zelf wilden het tegendeel 

bewijzen. Zij deden dat vooral door een beroep te doen op de geschiedenis van de Joden. Uit het 

verloop van de discussie blijkt dat de argumenten van de Joden, weinig geaccepteerd werden. De 

discussie begon al in de jaren 90 van de negentiende eeuw. In 1902 voelde Peters zich opnieuw 

gedrongen om een verdedigingsgeschrift te schrijven voor de Joden. Alleen van Twain is bekend dat 

hij zich later verontschuldigde voor zijn uitlatingen. Hij erkende publiekelijk dat de Joden wel 

patriottistisch waren. Opvallend is dat de al gevestigde Joden, die in de Verenigde Staten een 

opleiding hadden genoten en dus welbespraakt waren, zich verdedigden. Dat gebeurde vanuit hun 

angst dat het antisemitisme in de Verenigde Staten zou groeien als gevolg van de massa-immigratie 

van arme Joden uit Oost-Europa. Zodra de Joden een spoortje van antisemitisme bespeurden, 

sprongen ze daar meteen op in om het de kop in te drukken. Dat vanuit de discussie over het 

patriottisme van de Joden een discussie voortvloeide over de rol van de Joden in de burgeroorlog, 

heeft te maken met de herinneringscultuur die toen al was ontstaan. In 1891 leefde de 

herinneringscultuur aan de Burgeroorlog al. Zo waren er hele uitgaven verschenen na aanleiding van 

‘dertig jaar Gettysburg.’ David Blight noemde de reden hiervan dat de Amerikanen betekenis wilden 

geven aan het bloedvergieten: ‘The initial task was to find meaning in the war’s grisly scale of 

death.’54 Blight benadrukte dat het niet meer ging over wie gewonnen had en wie verloren had. Hij 

schreef dat aan beide kanten de militairen geloofden in hun zaak en dat ze beiden claimden dat ze 

gevochten hadden voor de vrijheid. 55 In de eerste jaren gingen de herdenkingen vooral om 

universeel treuren. Vanaf 1870 werd het belangrijker om het publieke bewustzijn van de oorlog te 

bewaren. In kranten en tijdschriften verschenen veel oorlogsverslagen.56 Daarbij wilden ze echter 

niet de wreedheid benadrukken.57 De Burgeroorlog werd een lucratieve industrie. Vijftig jaar na de 

Burgeroorlog poogde men om het Noorden en Zuiden aansluiting bij elkaar te laten vinden om de 

eenheid van de natie te versterken.58 De Amerikanen wilden benadrukken dat zij een heroïsche crisis 

overleefd hadden. Zij mochten trots zijn dat zij hun problemen opgelost hadden en dat ze opnieuw 

eenheid hadden gevonden. 59 De Burgeroorlog was iets geworden waar men trots op mocht zijn, 

ondanks het bloedvergieten. Voor Amerikanen was het dan ook belangrijk om deel te hebben 

genomen aan deze oorlog. Dit was een bewijs van vaderlandsliefde. Aan welke zijde men in dit 

conflict had gevochten, was niet langer belangrijk. De burgeroorlog was als het ware een symbool 
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geworden van het Amerikaans patriottisme. Het stereotype  waar de Joden dus mee te maken 

hadden, was dat zij niet patriottistisch waren.  
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Hoofdstuk 2 

De  rol van de Joden in het leger van de Unie 

De Joden speelden in de Burgeroorlog een rol in het leger van de Unie. Deze rol werd aan het eind 

van de negentiende eeuw betwist. In dit hoofdstuk zal de rol van de Joden, zowel de kwalitatieve als 

de kwantitatieve, nader onderzocht worden. Daarnaast zal aandacht besteedt worden aan de vraag 

of er tijdens de Burgeroorlog ook al sprake was van antisemitisme in het leger.  

 Rachel Davis-DuBois en Emma Schweppe schreven over de relatie tussen de Joden en 

Amerika het volgende: ‘Every Country goes through periods when leadership and loyalty are 

demanded from its citizens. Sometimes the crisis is a man-made one, as a great strike, a war or a 

depression; sometimes it occurs through causes beyond man’s control. Jews, as individuals and as a 

group, have always responded to these crises, taking their share, along with all the other groups that 

make up our population, in serving their country.’60
 Volgens Davis and Schweppe waren de Joden een 

vredelievend volk omdat de profeet Zachariah namens God verklaard zou hebben dat: ‘Niet door 

kracht noch door geweld maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der Heirscharen.’61
 

Ondanks hun mening dat de Joden een vredelievend volk waren, schreven Davis-DuBois en 

Schweppe: ‘Historical necessity, however, is not always kind toward people’s ideals. When crises 

have arisen which have forced this country to take up arms, Jews have been found among the loyal 

citizens who have submerged their own preferences to the larger interests of the country. Jews as 

individuals and as groups have always taken an active part in all our wars.’62
    

§ 2.1 Statistieken 

In 1895 had Simon Wolf zijn boek The American Jew as Patriot, Soldier and Citizen gepubliceerd.  Het 

boek was, zoals gezegd, een verdediging tegen de aanval van J.M. Rogers. Daarnaast bevatte het ook 

lijsten met namen van Joden die in de oorlogen hadden meegevochten. In het eerste hoofdstuk is de 

betrouwbaarheid van dit werk voor historici aan de orde gesteld.    

 Wolf schatte het aantal Joodse soldaten op ongeveer zesduizend. Peter Egill Brownfield die 

een artikel voor The American Council for Judaism schreef, stelde echter dat het aantal Joodse 

soldaten hoger kon zijn.63  Op basis van het werk van Wolf is een database gemaakt van de Joodse 

soldaten in het leger van de Unie. Uit die database konden verschillende conclusies worden 
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getrokken. Allereerst over het aantal militairen maar ook over promotiemogelijkheden en in 

hoeverre de joden geïntegreerd  waren in het leger waren.     

 Volgens Wolf waren er in totaal, inclusief officieren, 6.584 Joodse militairen in dienst van het 

leger van de Unie. Van 5.797 soldaten is hun precieze rang en eenheid bekend, van 739 andere 

militairen is dit onbekend.  Van de 5.797 militairen waren er 4.651 soldaten,dat komt neer op 70.6%. 

Daarbij moeten nog de militairen geteld worden van wie hun precieze rang onbekend is.                                                                                 

Op basis van het werk van Wolf is ook het aantal Joodse officieren te achterhalen. Van de Joodse 

militairen had 18.2% een andere rang dan soldaat. Enkele rangen daarvan waren arts, minuteman ( 

een paramilitaire groep die elk moment in kon grijpen bij vijandelijke dreiging) of aalmoezenier. In 

totaal waren er 27 Joodse artsen van wie enkelen ook een hoge rang hadden en 2 officiële 

aalmoezeniers. De meesten, 17.3% van de 6.584 militairen, waren officier in het leger van de Unie. 

Dat komt neer op 1.144 Joodse officieren. De meest voorkomende officiersrangen waren korporaal 

(3.9%), sergeant (3%), kapitein (2.7%) of luitenant (4.7%). Maar er waren ook Joodse Generaals, 

majoors, kolonels, kwartiermeesters, adjudanten, luitenant-kolonels, Brigadier-Generaals, 

enzovoorts. Uit andere bronnen is later duidelijk geworden dat er meerdere Joodse Generaals en 

hoge officieren zijn geweest.  Brownfield beweerde dat er minimaal twaalf Joden waren die (tijdelijk) 

de rang van Adjudant of Brevet-Generaal bekleedden.      

 De soldaten waren in alle eenheden actief. Bijvoorbeeld bij infanterie, artillerie, cavalerie, 

ingenieurs, de medische staf, maar ook bij de kleinere groepen als de Mounted Rifles, de Minutemen  

uit Indiana en de Zouaves (regimenten die geïnspireerd waren door Noord-Afrikaanse gewoontes). 

De meesten zaten echter bij de infanterie, namelijk 83.5%. Bij de cavalerie zat 9.2% van de Joodse 

soldaten, bij de artillerie 3.2% en bij de batterij zat 1%.      

 De meeste soldaten kwamen uit New York (32.4%), Ohio, 17.9% en Illinois, 11.8%. Verder 

kwamen ze, naast de gewone Unionistische Staten, ook uit D.C. Washington, Wyoming Territory, 

Washington Territory en California. Het aantal militairen moet ook in het perspectief van het aantal 

Joden dat in elke staat woonden, geplaatst worden.Opvallend is dan dat uit de staten waar de 

meeste Joden woonden, New York, Ohio, Pennsylvania en California, relatief gezien weinig Joden zich 

inschreven. Respectievelijk is dat 8.5%, 13.0%, 5.4% en 0.3%. Uit de staten waar minder Joden 

woonden, zoals Illinois, Indiana, Michigan, New Jersey en Washington Territory kwamen veel meer 

militairen. Respectievelijk tekenden 26.0%, 17.3%, 17.6%, 43.7% en 16.0% van de Joden uit die staten 

zich daar in voor het leger. Het percentage Joodse militairen dat afkomstig was uit New Jersey, 

namelijk 43.7%, is onwaarschijnlijk. Wolf had ook aangegeven dat zijn werk fouten bevatte. Ook J.R. 

Marcus kan een fout gemaakt hebben. Hoewel regionaal de statistieken niet met volledige zekerheid 

vastgesteld kunnen worden, doet dat zeker geen afbreuk aan het algemene beeld. In de zogenaamde 
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grensstaten, de staten in het midden van de VS en de staten die verdeeld waren over de scheiding 

tussen het Noorden en Zuiden, tekenden zich weinig Joden in voor het leger.64  
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Volgens algemeen aanvaarde statistieken verbleven er in totaal ongeveer 150.000 Joden65 in 

de Verenigde Staten van Amerika ten tijde van de Burgeroorlog. Robert Rosen stelde dat er 20.000 

tot 25.000 Joden in het Zuiden van de Verenigde Staten woonden.’ 66 dat zou betekenen dat er in het 

Noorden 125.000 tot 130.000 Joden woonden. Wanneer er dus 6584 Joodse militairen waren, zou 

dat dus betekenen dat 5% tot 5.3% van de Joden zich hadden aangemeld bij het leger. Daarbij moet 

vermeldt worden dat, Wolf als anderen, meenden dat het werkelijke aantal Joden in het leger nog 

hoger kan zijn geweest. Een onbekende Joodse soldaat schreef dat voor de rest van de samenleving 

gold dat ongeveer 2.5% van de bevolking zich inschreef in het leger.67 Dit percentage van 2.5% wordt 

in andere bronnen bevestigd nog ontkend.        

 Brownfield noemde het indrukkwekkende cijfers. In het Zuiden dienden echter procentueel 

gezien meer Joodse soldaten. Daar dienden ongeveer 4000 tot 5000 Joden, terwijl er in totaal 20.000 

tot 25.000 Joden in het Zuiden waren, dit komt neer op 16 tot 25%. In het Noorden vocht maar 5 tot 

7% van de Joden mee. De reden hiervoor was dat de Joden in het Noorden vaak recent geïmmigreerd 

waren. In het Zuiden woonden voornamelijk Joden die al meerdere generaties in de Verenigde 

Staten verbleven.  Zij waren beter geassimileerd. Brownfield schreef:  ‘A far greater proportion of 

Southern Jews fought for the Confederacy than Northern Jews fought for the Union. This could have 

been because Southern Jews were better assimilated and therefore their interests were more similar 

to those of their Christian countrymen, or merely because, out of necessity, a far higher percentage 

of Southerners were under arms.’68 Maar ondanks dat de Joden in het Noorden vaak recent 

geïmmigreerd waren, vochten ze toch mee. Sommigen vochten mee vanwege de slavernij. De 

meesten vochten om de democratie, Constitutie en de Unie te beschermen.69 Ook Peter Wiernik 

bevestigde dit: ‘While the Jews of the North were much more numerous, they were, for the most 

part, immigrants of a comparatively recent date, and therefore less intensely imbued with the spirit 

of the conflict.’70 Toch concludeerde hij dat, ondanks dat in het Noorden relatief gezien minder Joden 

meevochten dan in het Zuiden: ‘The Jews took their full share in the struggle.. and.. “that the 
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enlistment  of Jewish soldiers. North and South, reached proportions considerably in excess of their 

ratio to the general population.’71        

§ 2.2 Antisemitisme binnen het leger       

Volgens Gary L. Bunker, een emeritus professor in de psychologie, en John J. Appel, een professor in 

de Amerikaanse geschiedenis en literatuur, was tijdens de Burgeroorlog de tijd rijp voor 

antisemitisme. Zij schreven: ‘At the outset of the Civil War, the fruit of anti-Semitism was ripe for 

harvesting.’72 Ook Bertram Korn bevestigde dat. Korn schreef: ‘Had the Grant affair been the one 

unique instance of anti-Jewish prejudice in action during the Civil War period, it would have to be 

recorded as an inexplicable aberration … Anti-Jewish prejudice was actually a characteristic 

expression of the age, part and parcel of the economic and social upheaval.’73 De vraag is of het 

terecht is dat Bunker, Appel en Korn deze conclusie trekken. Zij geven voorbeelden van antisemitisch 

gedrag, maar het is de vraag of hun voorbeelden representatief zijn voor het gehele leger van de 

Unie.    

§ 2.2.1 General Order # 11 

De order die Generaal Grant uitvaardigde, lijkt niet uniek of vreemd, maar lijkt in de context van de 

tijd waarin hij leefde te passen. In 1862 waren er handelaren die een economische oorlog voerden. 

Zij speculeerden met voedselprijzen, handelden in goud en zilver, smokkelden katoen en probeerden 

hun voordeel te halen uit de oorlog. De Joden werden er van verdacht dat zij de hoofddaders van de 

economische wantoestanden waren. Op 17 december 1862 kwam vanuit het hoofdkwartier in Holly 

Springs het volgende bericht: 

‘The Jews, as a class violating every regulation of trade established by the Treasury Department and 

also department orders, are hereby expelled from the department within twenty-four hours from the 

receipt of this order.                                                                                                                                                                                            

Post commanders will see that all of this class of people be furnished passes and required to leave, and 

any one returning after such notification will be arrested and held in confinement until an opportunity 

occurs of sending them out as prisoners, unless furnished with permit from headquarters.                                                                                                                                                                     

No passes will be given these people to visit headquarters for the purpose of making personal 

application for trade permits.’ 
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De order gold van Noord- Mississippi tot Cairo in Illinois en van de Mississippi River tot de Tennessee 

River. Er werd nog een extra bevel uitgevaardigd waarin stond dat de bagage van mensen die naar 

het Zuiden reisden, onderzocht moest worden. Vooral de Joden, ongeacht hun bestemming, 

moesten extra aandacht krijgen en zij mochten niet richting het zuiden reizen.74   

 De order had grote gevolgen voor de Joden. De Joden die in genoemde districten woonden, 

moesten verhuizen. In Paducah Kentucky moesten dertig mannen met hun families vertrekken. In de 

haast werd bijna een baby vergeten. In Oxford arriveerden drie Joden die uit het Zuiden ontsnapt 

waren. Zij werden gevangengezet omdat zij zich in verboden gebied bevonden. Toen ze naar de 

reden van hun gedwongen vertrek vroegen, werd hun verteld dat ze moesten vertrekken omdat ze 

Joods waren en niet van nut voor de Unie.75       

 De Joden protesteerden tegen hun uitzetting. Ook tijdens de Burgeroorlog was er een kleine 

welbespraakte groep Joden die zich verdedigden. Zij wilden het antisemitisme de kiem in smoren. De 

Joden uit Paducah stuurden een bezwaarschrift aan de President.                                                                                                                 

‘The undersigned, good and loyal citizens of the United States and residents of this town for many 

years, engaged in legitimate business as merchants, feel greatly insulted and outraged by this inhuman 

order, the carrying out of which would be the grossest violation of the Constitution and our rights as 

good citizens under it…..We respectfully ask your immediate attention to this enormous outrage on all 

law and humanity, and pray for your effectual and immediate interposition….D. WOLFF & BROS. C. F. 

KASKELL. J. W. KASWELL.’
76

 

Zij beriepen zich dus op de constitutie. Daarin stond dat de Joden niet als groep gediscrimineerd 

mochten worden op basis van hun religieuze achtergrond. Daarnaast beriepen zij zich op hun 

burgerschap en loyaliteit ten opzichte van de regering. Cesar Kaskel vertrok naar Washington waar 

hij een ontmoeting had met President Lincoln. Volgens Stephen Ash kon Lincoln vervolgens niets 

anders doen dan de order annuleren.77 Volgens rapporten zou Lincoln gevraagd hebben of de 

kinderen van Israël uit het land Kanaän gestuurd waren. Kaskel antwoordde met ‘Ja en daarom zijn 

we bij vader Abraham gekomen om bescherming.’  Lincoln zou vervolgens die bescherming 

toegezegd hebben.’78 Op vier januari verscheen een officieel bericht dat de order geannuleerd werd: 

‘A paper purporting to be General Orders, No. 11, issued by you December 17, has been presented 

here. By its terms it expels all Jews from your department. If such an order has been issued, it will be 
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immediately revoked.’79 Drie dagen later werd de order ook door Generaal Grant ingetrokken. Ook 

kreeg Grant een brief van de President. In deze brief schreef Lincoln  dat hij er geen bezwaar tegen 

had als Grant Joodse speculanten verbande. Hij er wel bezwaar tegen had dat een religieuze groep in 

zijn geheel werd verbannen. Zeker omdat er mensen uit die religieuze groep in de legers vochten. 80 

Hoewel de order door de Senaat en door de media werd afgekeurd,  had dat verder geen gevolgen 

hebben voor de carrière van Grant.          

 Het stereotype waar de Joden dus mee te maken hadden, was het stereotype van de louche 

sjacheraar. Tijdens de Burgeroorlog werden de Joden als  onbetrouwbare smokkelaars beschouwd 

die de Unie aantastten. Dobkowski noemde dit een oud en hardnekkig vooroordeel: ‘This reverts 

back to what is perhaps the most persistent theme in anti-Semitism from medieval times to the 

present; the Jews as a cheap, miserly, manipulator of money, a veritable Shylock.’81 Dobkwoski 

erkende echter ook dat dit stereotype tijdens de burgeroorlog een nieuwe dimensie kreeg: ‘The 

American Civil War added new fuel to these charges when Jews were accused of selfishly exploiting 

the conflict and of attempting to destroy the national credit for their own materialistic purposes.’82  

De nieuwe dimensie was dus dat de Joden niet langer alleen de zakenwereld aantastten maar ook de 

Unie. De Joden werden beschouwd als onbetrouwbare handelaars voor wie eigenbelang en eigen 

winst het belangrijkst was. Het belang van anderen was daaraan ondergeschikt. Dit stereotype komt 

ook naar voren in de General Order#11 van Generaal Grant. Hij verbande de Joden omdat ze 

smokkelaars zouden zijn. Ook Bunker en Appel noemen dit stereotype in hun artikel over het 

antisemitisme tijdens de Burgeroorlog. Zij schreven een artikel over de ‘shoddy Jew.’ Een woord dat 

in de media op alle mensen van toepassing was die er van verdacht werden de Unie en het leger aan 

te tastten door smokkelarij. Vooral economische profiteurs werden met ‘shoddy’ aangeduid.  

Speculatie met goud of voedsel werd beschouwd als Joodse praktijken. Bunker en Appel wilden dus 

laten zien dat men in Amerika tijdens de Burgeroorlog antisemitisch was.        

§ 2.2.2 De aalmoezenierkwestie 

Een tweede vorm van antisemitisme was dat het lang duurde voordat er een Joodse aalmoezenier 

kwam. Lange tijd werd het niet toegestaan dat er Joodse aalmoezeniers waren. Korn schreef in zijn 

boek een hoofdstuk hierover.83 In de lijsten van Wolf komen twee Joodse aalmoezeniers voor: 

Michael Mitchell Allen en Rev. Jacob Frankel.  De laatste had de lans gebroken voor Joodse 
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aalmoezeniers.            

 Het gebruik van aalmoezeniers was al zo oud als de Amerikaanse legertraditie zelf. De 

aalmoezeniers waren altijd Protestants geweest. In de wetten stond dat een aalmoezenier door de 

commandant van een regiment gekozen mocht worden. De aalmoezeniermoest wel een officiële 

voorganger van christelijke denominatie zijn. Voor de Burgeroorlog was de afwezigheid van Joodse 

aalmoezeniers geen punt van discussie geweest. Toen ook Joden zich inschreven in de legers van het 

Noorden en Zuiden, vroegen zij wel om eigen aalmoezeniers. In Juli 1861 sprak het congreslid 

Vallandigham al zijn bezwaren uit tegen de wet. Hij vond dat de rabbi’s ook goed opgeleide mensen 

waren en hun volgelingen waren ook patriotten. Zijn bezwaren werden weggewuifd door andere 

congresleden. Alleen rabbi Isaac Mayer Wise nam zijn betoog ter harte.       

 In september 1861  kwam een medewerker van YMCA, een christelijke jongerenorganisatie, 

op bezoek bij het 65th Regiment van de 5th Pennsylvania Cavalry. Hij merkte dat er een Joodse 

aalmoezenier diende. Korn schreef zelfs dat hij geschokt was hierdoor: ‘’He was horrified to discover 

that a Jew, one Michael Allen of Philadelphia, was serving as the regimental chaplain.’84 Allen was 

door de kolonel van het regiment aangesteld omdat er veel Joden in dat regiment dienden. 

Daarnaast was hij niet alleen aalmoezenier van de Joden maar ook van de andere militairen. In zijn 

preken refereerde hij niet aan Jezus en het christelijke geloof, maar hij predikte over realistische en 

praktische zaken. De YMCA medewerker uitte zijn ongenoegen in de krant. Het gevolg was dat Allen 

niet wachtte tot hij eervol ontslagen werd omdat hij niet christelijk en officieel geen rabbi was, Allen 

voelde zich vernederd en nam zelf ontslag, met het excuus dat zijn gezondheid niet goed was. 

Kolonel Friedman wilde vervolgens rabbi Arnold Fischel als aalmoezenier benoemen. Juridisch gezien 

kon Fischel echter niet benoemd worden tot aalmoezenier omdat hij niet christelijk was.                                                                                                                  

 Rabbi Wise begon vervolgens een politieke campagne om zo een verandering van de wet af 

te dwingen. De huidige wet zou een schending van het principe van de scheiding van kerk en staat 

zijn en zou Joden discrimineren. Daarnaast meende ook Isaac Leeser dat de Joden recht hadden op 

een Joodse aalmoezenier: ‘Leeser, always sincerely and deeply moved by human need, could not 

avoid thinking about the suffering and wounded and dying soldiers. A chaplain could comfort such 

men, and it was the right of a Jew to have a rabbi by his side at such times.’85 De kwestie werd in de 

media, zowel de Joodse als de niet-Joodse, breed uitgemeten. Het gevolg was dat er veel petities 

binnenkwamen om de wetten te veranderen. Deze petities dwongen de politici om na te denken 

over een wetswijziging. Een volgende stap was het sturen van een groep Joodse afgevaardigden. Eén 

van hen was de aalmoezenier Fischel wiens benoeming nog in beraad was. Op 11 december 1861 

bezocht Fischel President Lincoln in het Witte Huis. De president zei tegen Fischel dat hij achter zijn 
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argumenten stond en dat hij zou zorgen dat zijn zaak behartigd werd.’86 Enige dagen daarna kreeg hij 

een schriftelijke bevestiging dat Lincoln de wet wilde veranderen: ‘Rev. Dr. A. Fischel. I find there are 

several particulars in which the present law in regard to Chaplains is supposed to be deficient. I shall 

try to have a new law broad enough to cover what is desired by you in behalf of the Israelites.’87 Op 

17 juli 1862 werd een wet uitgevaardigd dat Joden, mits zij aan de kwalificaties voldeden, zich 

mochten inschrijven als aalmoezenier, zowel bij de regimenten als bij de aalmoezeniers die in de 

ziekenhuizen dienden.          

 Fischel werd aalmoezenier in het Potomac gebied. Hij bezocht zowel de Joden in de 

ziekenhuizen als degenen die in de legerkampen gelegerd waren Hij verzorgde daarnaast de 

distributie van gebedsboeken en de psalmen. Fischel zou echter nooit officieel benoemd worden als 

aalmoezenier en kreeg geen officiële erkenning voor zijn werk. Ook Isaac Leeser deed 

vrijwilligerswerk als aalmoezenier in een militair ziekenhuis in Philadelphia. De eerste officieel 

benoemde Joodse aalmoezenier was Jacob Frankel. Hij werd in september 1862 benoemd en diende 

als aalmoezenier tot het einde van de oorlog. Frankel was aalmoezenier in de ziekenhuizen waar hij 

veel Joodse soldaten bezocht. In mei 1863 werd ook rabbi Gotthelf benoemd tot aalmoezenier. De 

enige Joodse aalmoezenier die in een regiment diende, was rabbi Ferdinand Sarner. Sarner werd in 

1863 aalmoezenier bij een regiment uit New York. Opvallend is dat het geen specifiek Joods regiment 

was. Tijdens veldslagen was de rabbi zelf ook actief in de strijd. In oktober 1864 eindigde zijn taak als 

aalmoezenier omdat hij fysiek afgekeurd werd.         

Door Korn en anderen werd de Burgeroorlog beschouwd als een periode waarin het antisemitisme in 

Amerika de kop opstak. De order van Generaal Grant was antisemitisch, maar daarom mag niet de 

conclusie getrokken worden dat men in het leger antisemitisch was. De order van de Generaal werd 

door President Lincoln binnen een maand geannuleerd. Ook in het leger zelf werd de order meteen 

geannuleerd. Ook de controversie die rond de Joodse aalmoezeniers ontstond, mag niet meteen tot 

de conclusie leiden dat in het leger de Joden niet geaccepteerd werden. Ook deze controversie werd 

door President Lincoln opgelost. vrijwel vanaf het begin van de oorlog waren er dus Joodse 

aalmoezeniers. Er kan dus niet zonder meer gesteld worden dat men in het leger antisemitisch was. 

Om eventuele discriminatie van Joden te onderzoeken, moet verder gekeken worden. Bijvoorbeeld 

naar  hun promotiekansen, de erkenning die ze van meerderen kregen, hun rangen en de 

mogelijkheid om de sabbat te vieren.      
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§ 2.3 Joodse officieren 

Edward S. Solomon was één van de Joodse Generaals. Hij was in 1826 in Sleswick-Holstein  in 

Duitsland geboren, maar vertrok in 1854 naar Chicago in de Verenigde Staten. Daar was hij alderman. 

Hij schreef zich in bij het 24th Infantry van Illinois als tweede luitenant. Hij vocht mee bij Frederickton 

en Mainfordsville. In 1862 werd hij bevorderd tot majoor.  In zijn regiment was onenigheid over het 

beleid van Kolonel Hecker.  Daarom stichtte hij samen met anderen het 82th Illinois Infantry waar hij 

luitenant- kolonel werd. Hij onderscheidde zich bij Gettysburg, Chattanooga, Lookout Mountain en 

de Missionary Ridge. Hij werd gepromoveerd tot  kolonel en in 1865 tot Brevet-Brigadier Generaal. 

Hij werd door zijn superieuren geroemd om zijn koelheid en vastbeslotenheid. Na de oorlog was hij 

actief in de politiek en werd hij onder andere gouverneur van het Washington Territory. Hij overleed 

in 1909.           

 Een andere Joodse Generaal was Frederick Knefler. Hij zou uiteindelijk de hoogste rang 

dragen die een Jood had. Hij schreef zich in bij het 79th Indiana Volunteers Infantry. Hij klom steeds 

verder op in rangen tot hij kolonel werd. Hij vocht onder leiding van verschillende generaals in de 

Army of Cumberland. Uiteindelijk werd hij Brigadier- Generaal en Brevet- Majoor Generaal. Hij had 

de reputatie heel dapper te zijn. Na de oorlog ging hij in Indianapolis wonen, waar hij zeer 

gerespecteerd was.                                             

 De derde Joodse Generaal was Leopold Blumenberg. Hij werd in 1827 in Pruisen geboren. 

Van 1848 tot 1849 vocht hij mee in de Pruisische- Deense oorlog waar hij tot eerste luitenant werd 

benoemd. In 1854 vertrok hij naar de VS en vestigde zich in Baltimore waar hij een onderneming 

startte. Na de aanval op Fort Sumpter organiseerde hij het 5th Maryland Regiment en werd majoor. 

Door de seccessionisten werd hij met de dood bedreigd. Hij handelde als kolonel met zijn regiment 

bij Hampton Roads. Hier werd zijn regiment bij de troepen van Mansfield gevoegd en was betrokken 

bij de Peninsular Campaign. Bij Antietam raakte Blumenberg ernstig gewond. Nadat hij deels hersteld 

was, hij bleef wel gehandicapt, werd hij door Lincoln tot bestuurder van een district in Maryland 

verheven. Johnson gaf hem een positie bij de fiscus en benoemde hem tot Brigadier- Generaal van 

het veteranenkorps. Hij was lid van de Har-Sinai gemeente in Baltimore, waar hij stierf in 1876. 

 Generaal Philip J. Joachimsen werd geboren in Breslau in 1817. Hij arriveerde in 1831 in de 

Verenigde Staten en maakte al snel carrière in de advocatuur. Uiteindelijk werd hij de Openbare 

Aanklager van de VS. Hij richtte het 59th New York Volunteer Regiment op waar hij kolonel werd. Zijn 

regiment verbleef in Fortress Monroe en daar werd hij betaalmeester. Joachimsen raakte ernstig 

gewond toen hij bij New Orleans van zijn paard viel. Hij was niet langer geschikt voor actieve dienst 

en werd eervol ontslagen. Wel werd hij gepromoveerd tot Brevet- Brigadier Generaal. Na de oorlog 

had hij diverse hoge functies bij de regering. Hij stierf in New York in 1890.   
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 De laatste Joodse Generaal die hier besproken wordt, is William Mayer. Hij bewees ook 

uitstekende diensten tijdens de dienstplichtrellen in 1863 in New York. Hij werd daarvoor door 

President Lincoln tot Generaal verheven.                                                                                                  

 Er waren nog meer belangrijke Joodse officieren. Marcus M. Spiegel was de zoon van Moses 

Spiegel, een Duitse rabbi, en Regina Herz Spiegel.  Hij werd op 8 december 1829 in Abenheim 

geboren Zijn ouders vertrokken in 1845 naar de Verenigde Staten samen met zijn broers en zussen. 

Marcus zelf bleef achter in Duitsland en raakte betrokken bij de revolutie van 1848. Vlak daarna 

vluchtte hij naar de Verenigde Staten. Hij werd daar een rondreizend handelaar. In 1883 huwde hij 

met Caroline Hamlin met wie hij vier kinderen kreeg. Hij stichtte een winkel in Holmes County en was 

betrokken bij de lokale politiek. Om zijn schulden af te kunnen lossen en omdat hij tegen het 

secessionisme was, schreef hij  zich in bij het 67th Ohio Infantry Regiment. Stap voor stap 

promoveerde hij. Uiteindelijk werd hij kolonel van het 120th Ohio Infantry. Spiegel raakte gewond bij 

Vicksburg en sneuvelde uiteindelijk bij Snappy Point. Voordat hij overleed, promoveerde hij tot 

Brigadier-Generaal. Tijdens zijn diensttijd heeft hij veel brieven naar zijn vrouw geschreven die 

gebundeld zijn in het boek A Jewish Colonel in the Civil War.     

 De carrière van Majoor Louis A. Gratz kende eenzelfde verloop. Hij werd geboren in Posen.  

Hij vertrok met een vriend naar de Verenigde Staten in de hoop daar rijk te worden. Daar werd hij 

een rondreizend handelaar. Hij schreef zich in als soldaat om te ontsnappen aan zijn leven als 

handelaar en om het avontuur. Hij leerde Engels in het leger. Hij stond bekend als een goede soldaat. 

In het leger werd hij kapitein en kreeg hij de opdracht nieuwe officieren te rekruteren. Op 4 augustus 

1862 werd hij ontslagen bij de 9th Pennsylvania Cavalry maar een maand later accepteerde hij de 

positie van majoor bij het 6th Regiment Kentucky Cavalry. Tijdens het gevecht bij Chickamauga vocht 

hij dapper om gevangenschap te voorkomen. Daarom werd hij toegevoegd aan de staf van Generaal 

Samuel Powhatan Carter. Daar werd hij assistent Adjudant-Generaal. Hij bleef in actieve dienst tot 14 

juli 1865, toen hij zich uitschreef. In oktober huwde hij met Elizabeth Twigg Bearden. Samen kregen 

ze vijf kinderen die hij christelijk opvoedde. Hij werd actief in de politiek van Knoxville. Hij overleed 

op 19 september 1907. En hoewel hij tijdens de oorlog schreef dat hij terug  naar Duitsland wilde 

keren, heeft hij zijn vaderland nooit meer terug gezien.      

 Max Einstein (geboren in 1822 in  Würtemberg) arriveerde in 1844 in de Verenigde Staten 

waar hij zijdehandelaar werd. In 1852 werd hij luitenant bij de Washington Guards maar vertrok in 

1853 naar de Philadelphia Artillery Company waar hij kapitein werd. In 1860 werd hij benoemd tot 

Brigadier- Generaal bij de tweede brigade van de Pennsylvania Militia. Het jaar daarop organiseerde 

hij het 27th Pennsylvania Infantry Regiment waar hij kolonel werd. Hij hielp bij het terugtrekken van 

de troepen na de slag bij Bull Run. Later was hij consul in Nüremberg en was hij werkzaam bij de 

fiscus in Philadelphia.                                                                                                      
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 Max Friedman werd geboren in Mühlhausen. In het jaar 1825, op drieëntwintigjarige leeftijd 

kwam hij naar de Verenigde Staten. Voor de oorlog diende hij als majoor bij de Pennsylvania State 

Militia. In 1861 werd hij kolonel van het 5th Cavalry Regiment van Pennsylvania. In 1862 raakte hij 

gewond bij de slag bij Vienna. Daarna kreeg hij het organiseren van nieuwe cavalerie regimenten als 

taak toegewezen. Na de oorlog  vestigde hij zich in New York waar hij bij de Nationale Bank 

werkzaam was.          

 Abraham Cohen van het 68th Infantry van New York werd geprezen om zijn kwaliteiten zoals 

dapperheid en discipline. Uiteindelijk werd hij kapitein. Hij was betrokken bij veldslagen zoals Cross 

Keys, Manassas en Bull Run. Hij werd ongeschikt voor actieve dienst verklaard en eervol ontslagen.

 Abraham Hart werd in 1832 in Hesse-Darmstadt geboren. Hart arriveerde in 1850 in de 

Verenigde Staten waar hij ging werken in Philadelphia. Hij schreef zich als vrijwilliger in bij het 73th 

Pennsylvania Infatry Regiment. In 1861 werd hij kapitein van zijn regiment nadat hij eerder al 

gepromoot was tot luitenant. Nadat Kolonel Kolter overgeplaatst werd, werd Hart Adjudant-

Generaal van de Brigade. In deze functie vocht hij mee bij Cross Keys en Bull Run. Tijdens de slag bij 

Cross Keys wilde de Generaal informatie over de positie en plannen van de Geconfedereerden. Hart 

en nog een paar mannen slaagden erin om het kamp van de tegenstanders te bereiken en de 

gewenste informatie te verzamelen.  Ook bij Sulphur Springs kreeg hij belangrijke taken. Later hij het 

leven van honderd gevangen soldaten van de Unie. Zijn grootste verdienste was echter zijn acties 

tijdens de slag bij Bull Run, hoewel de brigade uiteindelijk toch teruggedreven werd en grote 

verliezen leed. Na de oorlog was hij commandant van de Kit Carson Post in het District of Columbia.

   Moses Isaac uit New York had bij het Third Army Corps van de Potomoc dezelfde rang 

(Adjudant-Generaal) en vocht mee tijdens de Peninsula Campaign.     

 Bij het 31st Infantry Regiment van New York was Leopold C. Newman luitenant-kolonel. Vlak 

voor de slag bij Chancellorsville liep zijn diensttijd af. Op zijn eigen verzoek bleef hij aan het front. Zijn 

voet werd op 2 mei 1863 bij Chancellorsville afgeschoten. Hij werd overgebracht naar Washington, 

waar hij later zou sterven. Vlak voor hij stierf, werd hij bezocht door President Lincoln die hem tot 

Brigadier-Generaal bevorderde.        

 Frank Mayer was betrokken bij het 82th Infantry van Illionois. Hij kwam uit Chicago en werd 

luitenant bij Company C van het regiment. Hij vocht mee bij Chancellorsville, Gettysburg  (waar twee 

paarden onder hem vandaan werden geschoten), Wauhatchie, Missionary Ridge en was onder 

Generaal Sherman betrokken bij de ontzetting van Burnside. Hij meldde zich daar aan als vrijwilliger 

om de scherpschutters van de geconfedereerde troepen uit te schakelen. Zijn hele regiment volgde 

hem. Hij werd daarop gepromoveerd tot kapitein.      

 In april 1861 schreef Joseph B. Greenhut zich in bij het 12th Illinois Infantry. In augustus werd 

hij sergeant. Hij diende onder andere onder Generaal Grant in Tennessee en Kentucky. Bij de Battle 
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of Ford Donaldson werd hij in zijn arm geraakt en moest hij ontslag nemen. In 1862 werd hij kapitein 

van Company K van het 82nd Illinois Infantry en diende in de veldslag bij Gettysburg. Hij werd 

opgenomen in de staf van de brigade van Brigade- Commandant Hecker en werd Adjudant- Generaal 

van de brigade. Hij vocht daarna in Wauhatchie, Mission Ridge en Lookout Mountain. In 1864 nam hij 

ontslag als Adjudant- Generaal van de brigade. Hij was betrokken bij het oprichten van het 

monument in Gettysburg voor de gevallen soldaten uit Illinois.     

 Edwin Wertheimer was kapitein bij het 54th New York Infantry. Bij Manassas onderscheidde 

hij zich door met een kleine vlag in zijn hand zijn mannen aan te moedigen om hem te volgen terwijl 

ze door de vijand onder vuur genomen werden. Bij de slag bij Chancellorsville redde hij de vlag 

tijdens een kruisvuur door de vijand. Hij raakte ernstig gewond maar bleef de vlag dragen tot hij niet 

langer kon en hij deze overdroeg aan zijn medeofficier.      

 Bij het 16th Infantry van Iowa diende Alexander M. Appel. Vanwege zijn dapperheid maakte 

hij promotie tot sergeant- majoor. Hij redde onder andere de vlag van zijn regiment. Ook na de 

Burgeroorlog bleef hij bij het leger betrokken.                                                         

 Kapitein Nathan D. Menken kwam uit Pennsylvania. Hij organiseerde een cavalerieregiment 

en werd tot kapitein benoemd. Tijdens de tweede slag bij Bull Run werd zijn paard onder hem 

vandaan geschoten. Kort daarna werd hij commandant van de bodyguards van Generaal Pope. Hij 

werd bewonderd en hooggeacht om zijn dapperheid, beleefdheid en standvastigheid. Ook na de 

burgeroorlog bleef hij in dienst. Tijdens de gele koorts in Memphis in 1878 weigerde Kapitein 

Menken zijn post te verlaten. Hij overleed aan de gevolgen van de ziekte wat hem zowel een held als 

een slachtoffer maakte.                            

 Kapitein Ullman van het 5th Cavalry uit Pennsylvania diende tijdens de hele Burgeroorlog. Hij 

werd geroemd om zijn dapperheid. Na de Burgeroorlog was hij betrokken bij de oorlog tegen de 

Sioux Indianen. In 1876 werd hij met zijn gehele commando omsingeld dat vervolgens tot de laatste 

man toe afgeslacht werd.                                                       

 Daarnaast waren er hooggeplaatste officieren in de medische dienst werkzaam. Eén van hen 

was Louis Manly Levy die samen met zijn broers in het leger diende. Moses Israel was luitenant- 

kolonel bij het 72nd Infantry. Hij was assistent chirurg van het leger vanaf 1847 tot 1855. Tijdens de 

Burgeroorlog was hij luitenant-kolonel van een regiment bij de Sickles Brigade. Omdat zijn 

gezondheid niet goed was, moest hij ontslag nemen. Hierna werd hij chirurg bij de United States 

Volunteers en diende in kampziekenhuizen bij de Potomac en in het Westen. In 1865 kreeg werd hij 

brevet kolonel voor bewezen diensten. Ook Herman Bendett was brevet luitenant-kolonel bij het 

leger als chirurg.                                 

 Daarnaast waren er in totaal nog 16 stafofficieren waaronder één aalmoezenier. De 

stafofficieren waren assistent Adjudant- Generaal Myer Asch, Doctor Morris J. Asch, Majoor Newman 
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Borckardt, Kapitein Isidore Bush, Kapitein Max Cohnheim, Kapitein Dessauer, Rev. Jacob Frankel, 

Kapitein Edward Jones, Majoor M. Lulley, Kolonel Isaac May, Sergeant Louis H. Mayer, Kapitein 

Nathan D. Menken, Adjudant Generaal Isaac Moses, Kapitein Julius Spring, Luitenant M. Szegelv en 

Majoor Joseph Franklin Tobias.        

 Opvallend is dat er geen hoge Joodse officieren bij de Marine zaten. Bij de marine, en dan 

vooral bij de artillerie van de marine, zaten wel enkele Joodse soldaten maar die hadden geen hoge 

positie.  

§ 2.4 Joodse soldaten 

Joseph Aarons uit Pennsylvania werd aangenomen als drummerboy. Hij werd gevangen genomen 

toen hij een boodschap moest bezorgen. Na zijn vrijlating diende hij in de staf van generaal Geary  

van de tweede divisie. Hij diende tot het einde van de oorlog.      

 Max Silberberg uit Pennsylvania tekende voor het leger toen hij 18 jaar oud was. Hij vocht in 

verschillende veldslagen in Pennsylvania en ook tijdens de slag bij Gettysburg. Hij was tweemaal 

commandant van de August Willich Post, G.A.R.      

 Van Elias Leon Hyneman en zijn soldatenleven is meer bekend. Hij werd in 1836 geboren als 

de zoon van Rebekah en Benjamin Hyneman. Zijn vader overleed toen hij  nog maar een paar jaar 

oud was. Samen met zijn moeder en broer, die aan tuberculose leed, woonde hij na het overlijden 

van zijn vader in het huis van zijn oom Leon en tante Sarah. Toen hij 24 was, barstte de oorlog los. 

Hoewel hij net een eigen zaak was begonnen, tekende hij zich in bij het leger.  Hij kwam bij the 5th 

Pa.Cavalry. Hij schreef zijn moeder dat hij tevreden was met het leven in de kamp en dat hij hield van 

het soldatenleven. Hij dronk geen alcohol en speelde niet met kaarten. Daarnaast beweerde hij dat 

hij harder werd van het soldatenleven. Hij werd gepromoot tot sergeant en nam deel aan de  Battle 

of Gettysburg. Van Hyneman is bekend dat hij, net als veel andere soldaten, wel een Unionist was en 

geen abolitionist was.  Hij schreef naar huis dat hij nog nooit gewond was geweest, maar dat hij wel 

naar huis, zijn moeder en een warme haard verlangde. Hij twijfelde eraan of hij ooit nog thuis zou 

komen. Op 22 juni 1864 kreeg hij een brief van zijn moeder waarin stond dat zijn oom overleden was. 

Zijn moeder schreef: ‘Oh my darling, how I missed you, how my heart yearned for my absent boy to 

comfort it, but I knew it was useless, that you could not come, nor do i expect you now. I am pretty 

sure they will not give you a furlough… May G-d forever bless you and preserve you my darling and 

restore you to your sorrowing mother.’88 Hyneman vroeg verlof aan maar dit werd geweigerd.  Op 29 

juni 1864 nam hij deel aan een expeditie bij Reams Station in Virginia. Deze expeditie was er op 

gericht  om de aanvoer van voedsel  van de Geconfedereerden te vernielen. Toen zij hun artillerie 
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verloren, moesten zij hun weg terug vechten. Tijdens zijn vlucht gaf Hyneman, volgens de 

overlevering, zijn paard aan een kameraad wiens eigen paard onder hem vandaan geschoten was. 

Zijn laarzen gaf hij aan een kameraad die op blote en bloedende voeten liep. Hyneman werd 

vervolgens gevangen genomen en overgebracht naar de gevangenis van Andersonville. Andersonville 

was ongeveer 110 m² groot en er zaten ruim 40.000 soldaten, van wie de meesten door ziekte, 

uithongering en uitputting stierven. Hyneman stierf op 7 januari 1865 door uithongering, kou en 

ellende. Hij werd later herbegraven in een familiegraf. Zijn commandant schreef over hem:  

‘I hereby certify on honor, that I was well and personally acquainted with Elias L. Hyneman, who was a 

Sergeant of Company C, Fifth Regiment, Pennsylvania Cavalry Volunteers; that the said Elias L. 

Hyneman was a thorough and efficient soldier, and a person of excellent habits, and known and 

respected as such by all in the regiment. That he was ever foremost in the line of duty and at the post 

of danger, and vigilant and patient in the prosecution of his patriotic services. That by his zeal and 

enthusiasm to be foremost among the defenders of his flag, he was unhappily captured by a merciless 

foe and consigned to an ignominious and beastly prison house, there to suffer for many months, and 

at last to yield his noble spirit in death. Even his last life scenes were worthy of a soldier’s soul and full 

of true manfulness. That I, being a prisoner of war at the same time with said Elias L. Hyneman, heard 

of his many sufferings with deepest regret. I sympathize sincerely with his afflicted relatives and all 

who mourn his loss.He fought and fell in the glorious cause of freedom and justice omnipotent.’ 

    

De brief was getekend door Kapitein J. Frank Cameron. Door zijn officieren werd Elias dus 

gewaardeerd als een goede soldaat met een  patriottistische geest. Al was van hem bekend dat hij 

tegen het abolitionisme was.          

 Uit Pennsylvania kwam ook Albert Leopold Snowberger. Hij was geboren in Philadelphia op 4 

april 1845. Hij werd op vijftienjarige leeftijd naar de Militaire Academie in Portsmount in Virginia 

gestuurd. Toen de oorlog uitbrak, diende hij bij het 99th infanterie. Hij was betrokken bij 

verschillende veldslagen maar tijdens de Battle of Fredericksburg, Virginia op 13 december 1862 

werd hij dodelijk getroffen. Ondanks zijn doodspijnen moedigde hij zijn kameraden aan om de 

overwinning te behalen. Hij stierf op 6 januari 1863. Zijn commandant schreef aan zijn moeder dat 

zijn dapperheid en heldhaftigheid opmerkelijk waren voor zo’n jonge man. 89                                                                            

 Een laatste opvallende soldaat uit Pennsylvania was Jacob Ezekiel Hyneman. Hij bekleedde 

verschillende militaire rangen. Zijn uiteindelijke rang is niet bekend. Hij diende in het 119th 

infanterie. Hij raakte gewond bij Fredericksburg, Brandy Station en Mine Run. Hij werd overgeplaatst 

naar de verbindingsdiensten. Hij diende van 1862 tot 1865.     
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 Ook in Californië zaten Joden in het leger. Een officier wist dat er meerdere Joden waren die 

goede en trouwe soldaten waren maar hij kende er slechts één nog bij naam, namelijk Solomon 

Davidson bij het 1st cavalry. Hij bracht orders en pakketjes van het ene deel van het commando naar 

het andere, ongeacht stormen en aanvallen van indianen. Zijn officier noemde hem een dappere 

soldaat. Zijn officier zei: ‘Davidson was a loyal, gallant soldier, and I am glad to be able to say this 

much for our old Jewish comrades in our army.’90                                                                                                                                            

§ 2.5 Joden met de Medal of Honor 

Binnen het leger waren er Joden die zich hebben onderscheidden voor hun moed in de strijd. Van 

zeven Joodse militairen is bekend dat zij de hoogste onderscheiding kregen die er is, the 

Congressional Medal of Honor. Het precieze aantal Joodse militairen dat de onderscheiding kreeg, is 

niet bekend. Mogelijk waren het er meer dan zeven aangezien niet alle Joodse mannen voor hun 

achtergrond uitkwamen uit angst voor discriminatie.      

 Van Benjamin B. Levy is bekend dat hij deze onderscheiding heeft gekregen. Hij kwam op 22 

april 1861 op zestienjarige leeftijd in dienst als drummerboy in het 1st New York Infantry. De 

drummerboys waren van groot belang voor de communicatie en coördinatie binnen het leger. Levy 

zorgde ervoor dat de stoomboot Express en haar bemanning niet gevangen genomen werd toen zij 

door een kanonneerboot werden aangevallen. Hij deed dat door de touwen door te snijden van een 

boot die zij op sleeptouw hadden. De schoener werd buit genomen maar de Express ontsnapte naar 

Fort Monroe. Hiervoor werd hij gecomplimenteerd door de Generaals Wool en Mansfield.  Op de 

weg naar Richmond onder leiding van Generaal McClellan werden zij aangevallen. Tijdens de battle 

of Glendale ( Fraysers’ Farm)  op 30 juni 1862, toen het leger onder hevig vuur lag, pakte hij het 

geweer en uitrusting van een zieke kameraad, die gevangen genomen dreigde te worden, en trok de 

strijd in. Toen hij zag dat de color bearers één voor één neergeschoten werden, pakte hij de vlag en 

redde daarmee het regiment. Daarnaast zorgde hij ervoor dat de vlag niet door de geconfedereerde 

soldaten gevangen genomen kon worden. Het behouden van een vlag was in die tijd voor het 

regiment van groot belang om het regiment bij elkaar te houden. Maar het was ook belangrijk voor 

het moreel. Daarom was het ook gevaarlijk om color bearer te zijn, meestal werden zij als eersten  

neergeschoten. Uiteindelijk redde hij twee vlaggen. Hij werd door Generaal Kearney tot color 

sergeant benoemd.  Levy schreef zich later opnieuw in bij het 40st New York Infantry en raakte 

gewond aan zijn linkerdij tijdens de Battle of the Wilderness in mei 1864. Hij werd gevangen 

genomen door de guerrillatroepen van Kolonel White. Uiteindelijk lag hij zonder beschutting twee 

weken op een open veld voordat hij door zijn eigen troepen werd gevonden. Hij werd voor zijn 
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dapperheid onderscheidden. Op 1 april 1865 ontving hij als een van de eerste Joden de Medal of 

Honor.            

 David Orbransky van Company B, 58th Ohio Infantry kreeg ook de Medal of Honor. Hij vocht 

onder andere mee bij Shiloh, Tennessee, Vicksburg en Mississippi. van 1862-1863. Hij kreeg zijn 

Medal of Honor op 2 augustus 1879 nadat hij zich in de veldslagen dapper gedragen had.                           

 Abraham Greenwalt of Grunwalt kreeg een Medal of Honor. Hij diende bij Company C. 104th 

Ohio Infantry. Hij kreeg zijn medaille omdat hij bij Franklin, Tennessee op 30 november 1864  de vlag 

van het hoofdkwartier veroverd had.        

 Een van de Joodse officieren die het Medal of Honor kregen was Sergeant Majoor Abraham 

Cohn  van het 6th New Hampshire Infantry. Cohn was Pruisisch van geboorte. Hij tekende eerst bij 

het 68th of New York waar hij kapitein werd. Hij werd vanwege een ziekte ongeschikt voor actieve 

dienst verklaard. Toch tekende hij zich later in bij het 6th New Hampshire Infantry. Tijdens de Battle 

of the Wilderness op 6 mei 1864 herorganiseerde hij de vluchtende troepen van de Unie. Hij vormde 

een nieuwe defensielijn die wel standhield. Tijdens de Battle of Mine in de buurt van Petersburg op 

30 Juli voerde hij dapper en koelbloedig zijn orders uit toen hij onder hevig vuur van de 

Geconfedereerden lag. Hij raakte daar ook gewond. Hij werd in 1864 gepromoveerd tot sergeant- 

majoor en uiteindelijk tot adjudant. Hij kreeg zijn medaille op 24 augustus 1865.  

 Na de oorlog kreeg Isaac Gause (of Gans) een Medal of Honor. Hij was geboren in Trumbull 

County in Ohio. Tijdens de oorlog was hij korporaal bij Company E, 2nd Ohio Cavalry. Tijdens een 

gevecht bij Berryville in Virginia op 13 september 1864 wist hij in een man- tegen- man gevecht de 

vlaggen van de 8th South Carolina Infatry te veroveren en escorteerde hij de vlag ook op het slagveld.                                                                                                                                                    

 Henry Heller was sergeant bij Company A 66th Ohio Infantry. Hij onderscheidde zich in de 

slag bij Chancellorsville op 2 mei 1863. Terwijl ze onder hevig vuur lagen, stak hij vrijwillig de 

vijandige linies over. Hij nam een gewonde geconfedereerde officier gevangen die waardevolle 

informatie  over de positie van de vijand gaf. Hij kreeg zijn Medal of Honor op 29 juli 1892. 

  De in Hongarije geboren Leopold Karpeles was color-sergeant bij Company E, 57th 

Massachusetts Infantry. Hij had zich in 1862 al eerder ingeschreven bij Company A van het 46th 

Regiment. Nadat zijn diensttijd afgelopen was, schreef hij zich in bij het 57th Regiment. Hij raakte 

gewond bij de Battle of North Anna River maar na een tijdje kwam hij terug in zijn regiment, al kon hij 

niet zonder stok lopen. Tijdens de Battle of Wilderness hingen de bossen vol rook. Het leger dreigde 

gevangen genomen te worden.  Karpeles bleef echter met de vlag zwaaien. Generaal Wadsworth 

reed rond bij de linies en riep dat de Unionistische soldaten zich rond de vlag moesten verzamelen. 

Karpeles bleef zwaaien met de vlag al was hij ernstig gewond. De Unionistische soldaten konden 

dankzij de actie van Karpeles hun  linies herorganiseren en terugvechten. Hierna versloegen ze het 

geconfedereerde leger. In december 1864 werd hij permanent gehandicapt. Hij kreeg zijn 
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Congressional Medal of Honor op 30 april 1870.                    

 Ook Kapitein Daniel Mayer uit het 5th Infantry of West Virginia kreeg in 1866 een medaille 

voor zijn devotie, patriottisme en actievedienst om de rebellie te onderdrukken       

§ 2.6 Joodse broers in het leger 

In het leger van de Unie zaten ook broers. De staat New York vaardigde de vijf broers Wenk af: 

Leopold, Joseph, August, Julius en Aaron. En ook  Ohio had drie broers: Herman, Moses en Joseph 

Koch in de gelederen.           

 Onder de Joodse officieren waren ook broers te vinden. In de gelederen van New York had 

men de drie broers Feder: Adolph, Abraham en Henry. Abraham was een sergeant en Adolph was 

een korporaal.                                                                   

 Daarnaast was de familie Levy (vader met zijn drie zonen) uit New York afkomstig. Simon 

Levy was tot 1863 commandant van Camp Sprague op Staten Island en rekruteerde daarna 

nieuwelingen. Daarna was hij luitenant- kolonel van het 1st Independant Batallion of New  York. Hij 

vocht met bataljon voornamelijk in South-Carolina. In 1864 ging zijn bataljon op in het 47th en 48th 

maar het bleef wel onder zijn leiding staan. Ferdinand Levy was kapitein bij het 1st Independant van 

New York. Hij zat bij een kleine groep die kleine schermutselingen uitvoerde. Hij was bekend als een 

dappere officier. Later werd hij rechter in New York en was hij actief betrokken bij de Joodse 

gemeenschap. Alfred Levy was eerst sergeant en later luitenant bij het 1st Independant. Later diende 

hij bij de artillerie en bleef daarbij tot het einde van de oorlog. Benjamin C. Levy diende van het begin 

tot het einde van de oorlog bij de Infanterie. Hij was betrokken bij 14 algemene veldslagen en 

meerdere schermutselingen. Zijn dapperheid werd meerdere malen eervol vermeld. En uit 

Pennsylvania kwamen nog de gebroeders Emanuel: Lyon Levy, Louis Manly en Jonathan M. Emanuel. 

Lyon Levy was Majoor bij het 82nd Infantry en diende in totaal drie jaren. Louis Manly was de chirurg 

bij het 82nd Infantry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

§2.7 Religieuze acceptatie                                                                                                                                             

In het leger werd er ruimte aan de Joden te geven om, indien zij dat wensten en het mogelijk was, 

hun eigen diensten te houden en religieuze feesten te vieren. Zo schreef een onbekende soldaat in 

zijn sketches dat het gebruikelijk was dat Joden uit hetzelfde regiment op de sabbat samenkwamen  

om de sabbat te vieren. Joodse leken mochten, indien zij bekend waren met de rituelen, zelf 

diensten beleggen. Het maakte geen verschil of dat nu in een synagoge was of in een veld; Joodse 

religieuze parafernalia waren daarvoor niet noodzakelijk.     

 In 1862 had B. Behrend President Lincoln al een brief geschreven om toestemming te vragen 

voor zijn Joodse zoon om de sabbat te vieren. Lincoln had een bevel uitgevaardigd dat er op de 
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zondagen niet gewerkt hoefde te worden. Behrend verzocht de president ook om toestemming 

zodat de Joodse soldaten die de sabbat in ere wilden houden, niet hoefden te werken op die dag. Hij 

schreef: 

“Now I stand before you as your namesake Abraham stood before G-d Almighty in days of yore, and 

asked, "Shall not the Judge of all earth do justice?" so I ask your Excellency, the first man and President 

of all the United States, Shall you not do justice?.....I beseech you to make provision, and to proclaim 

in another order, that also all those in the army who celebrate another day as the Sunday may be 

allowed to celebrate that day which they think is the right day according to their own conscience…..                 

I gave my consent to my son, who was yet a minor, that he should enlist in the United States army; I 

thought it was his duty, and I gave him my advice to fulfill his duty as a good citizen, and he has done 

so. At the same time I taught him also to observe the Sabbath on Saturday, when it would not hinder 

him from fulfilling his duty in the army.”
91

 

Hij wees dus op het feit dat zij hun  plicht als goede burgers deden en verzocht Lincoln op 

basis daarvan om toestemming om de sabbat te mogen vieren. Het feit dat hij direct aan president 

Lincoln schreef, was niet vreemd. Veel Joden deden een direct beroep op president Lincoln wanneer 

zij vonden dat zij gediscrimineerd werden. Lincoln heeft hun verzoeken ook vaak gehonoreerd. Er 

was dus ruimte om zich binnen het leger aan de sabbat te houden, mits dat het vervullen van de 

plicht in het leger niet hinderde.         

 Ook hun religieuze feesten vierden zij. In de Jewish Messenger verscheen een verslag van een 

viering van het Pesach. Zij hadden hun commandant verzocht om vrijstelling van dienst zodat zij het 

Pascha konden vieren:  

‘While lying there, our camp duties were not of an arduous character, and being apprised of the 

approaching Feast of Passover, twenty of my comrades and co-religionists belonging to the Regiment, 

united in a request to our commanding officer for relief from duty, in order that we might keep the 

holydays, which he readily acceded to.’
92

  

De Joden waren dus vrij om hun religieuze feesten te vieren . Ze vierden ook het Pesach, compleet 

met matzes, lam, bittere kruiden, die ze gevonden hadden in de wildernis, cider en met de 

traditionele gebedsboeken.                                                                     

 Niet alle Joden gaven er echter gehoor aan om hun sabbat te houden en hun religieuze 

feesten te vieren. Het was mogelijk, maar het was een persoonlijke keuze om van die mogelijkheid 

gebruik te maken. Sommigen bezochten, in plaats van eigen diensten te beleggen, de christelijke 
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diensten. Wel probeerden rabbi’s tijdens de feestdagen een algemeen verlof af te dwingen van de 

generaals. Veel van de Joodse soldaten moesten echter toch tijdens de religieuze feesten vechten. 

Korn schreef dat veel Joden meer bezig waren met gevechten, schermutselingen, militaire roddels, 

comfort en veiligheid dan met religieuze zaken. 93 Slechts een klein aantal bleef zijn geloof trouw: 

‘But there was always the “saving remnant” who overcame the obstacles in the way of religious 

observance and, in the midst of danger and death, not only retained their faith in God, but practiced 

that fait in ritual and prayer- despite the absence of a spiritual guide.’94 

§ 2.8 Integratie in het  soldatenleven 

In het leger leefden de Joden onder dezelfde omstandigheden als de niet-Joodse soldaten. Veel van 

de informatie hierover is gebaseerd op de brieven van Kolonel Spiegel. Ze aten hetzelfde voedsel als 

de christelijke soldaten, uitgezonderd de Joden die kosher voedsel aten. Het ontbijt was om 7 uur, de 

lunch om 12 uur en het avondeten werd om 6 uur geserveerd. Als de militairen geluk hadden, was er 

brood, ham, eieren, buckwheat cake bij het ontbijt en soep en koud vlees bij de lunch. Bij het 

avondeten waren er (gedroogde) groenten, aardappelen, vlees, rijst, bonen, erwten,  dessert, fruit en 

koffie. Ook kregen zij regelmatig crackers met melasse. Maar volgens Spiegel waren de maaltijden 

heel onregelmatig. Tijdens marsen hadden ze vaak alleen de beschikking over koffie en crackers en 

soms koud vlees.          

 Orders om te vertrekken konden elk moment komen en moesten snel uitgevoerd worden. De 

Joden kregen dezelfde opleiding. Ze werden net als de anderen blootgesteld aan de 

weersomstandigheden, hetzij hitte of kou. Ze sliepen vaak zonder dak boven hun hoofd. Wanneer zij 

in grotere kampen verbleven, sliepen zij vaak in tenten en waren er dekens beschikbaar. Wanneer zij 

in grote steden waren, mochten ze vaak in huizen overnachten.    

  Hun uitrusting bestond uit een knapzak, soms een tent, een deken, kleding, een revolver en 

een zwaard. Sommigen hadden de beschikking over een geweer. Daarnaast volgden zij dezelfde 

exercitieoefeningen. Volgens de brieven van Kolonel Spiegel werd er  elke dag ’s morgens drie uur 

gedrild en ’s middags weer drie uur. Ook moesten zij marcheren, parades lopen, werden uniformen 

geïnspecteerd en kregen zij oefeningen in schieten en het laden van geweren.    

 Verder sneuvelden er ook veel Joden en raakten veel Joden gewond. Ook werden velen 

gevangengenomen door de Geconfedereerden en in de krijgsgevangenkampen opgesloten. Zij leden 

aan dezelfde ziekten. Simon Wolf vermeldde enkele keren dat er een soldaat overleden was nadat hij 

een ziekte in een kamp had opgelopen. Ziekten die heersten waren bijvoorbeeld de griep, koorts, de 

mazelen, de bof, diarree, ze kregen steenpuisten of dysenterie. Vooral in de winter en in de zomer 
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eisten deze ziekten veel soldatenlevens. Daarnaast raakten veel soldaten gewond tijdens de 

veldslagen of werden zij gedood tijdens de veldslagen. Verder mistten zij net als de anderen hun 

familie en schreven veel brieven aan hun families.      

 Volgens Brownfeld en Korn zouden er geen specifieke Joodse units bestaan. De reden 

hiervan zou zijn dat de Joden geen gesegregeerde minderheidsgroep wilden zijn. Ze meenden dat het 

niet goed was om zichzelf binnen het leger te isoleren.  Als er toch veel Joden in een bepaalde 

compagnie zaten, kwam dat door persoonlijke vriendschap of geografische locatie.’95 Een onbekende 

Joodse soldaat schreef in zijn memoires dat enkele Joodse soldaten het idee hadden opgevat om 

Joodse regimenten op te richten. Ze zouden dan een eigen Hebreeuwse vlaggen hebben en hun 

voedsel en religieuze diensten zouden meer overeen komen met hun eigen gewoonten en ideeën. Ze 

konden zich dan met hun eigen broeders verenigen. Hij schreef ook dat het idee werd afgewezen: 

‘The suggestion of my friends to form themselves into separate regiments was, however, 

disapproved by wiser heads, which was altogether unnecessary, as it is at present impracticable, and 

we are quite satisfied to fight with our Christian comrades for one cause, one country, and THE 

UNION.’96 De Joden hadden dus geen eigen regimenten maar waren volledig opgenomen binnen het 

leger.              

§ 2.9 De  ideologische motivatie van de Joodse militairen 

De Amerikaanse Burgeroorlog was een oorlog die voornamelijk gestreden werd uit ideologie. De 

burgeroorlog draaide om slavernij en secessionisme. De Zuidelijke staten wilden zich afscheiden en 

waren voor het behoud van slavernij. Ze waren ook bereid om voor hun rechten te vechten. In het 

Noorden keurden ze het secessionisme af en wilden ze ook de slavernij afschaffen. De meeste Joodse 

militairen vochten mee uit ideologische motiveringen. In deze paragraaf zal de vraag, wat was de 

ideologische motivering van de Joodse militairen om te participeren in de burgeroorlog, centraal 

staan. Om deze vraag te beantwoorden zal gebruik gemaakt worden van het geschrift ‘Stand by the 

flag’. Dit geschrift werd geschreven door Samuel Mayer Isaacs.  

Samuel Meyer Isaacs werd op 4 januari 1803 in Leeuwarden geboren. Zijn vader emigreerde uit 

armoede naar Engeland. Isaacs werd rabbi, eerst in Engeland waar hij huwde met Jane Symmons. 

Vanaf 1839 was hij rabbi in New York van zowel de Congregation Gates of Prayer als van de Elim 

street Congregation. Ook was hij was de oprichter van The Jewish Messenger en een van de 
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bekendste Joodse publicisten. Daarnaast stichtte hij samen met andere Joodse leiders in 1852 het 

Mount Sinai Hospital. In dit ziekenhuis werden tijdens de Burgeroorlog veel militairen verpleegd. 

Isaacs was een streng orthodoxe Jood. Hij stierf in New York op 19 mei 1878.   

 In 1860 schreef Isaacs dat de Unie heel belangrijk was voor de Joden omdat de constitutie 

vrijheid van godsdienst garandeerde. Hij schreef:     

‘The Union…has been the source of happiness for our ancestors and ourselves. Under the protection 

of the freedom guaranteed us by the Constitution, we have lived in the enjoyment of full and perfect 

equality with our fellow citizens. We are enabled to worship the Supreme Being according to the 

dictates of conscience.’
97 

De Unie was dus belangrijk voor de Joden omdat de constitutie vrijheid van godsdienst voorstond. 

Dit garandeerde de  Joden dus een vrije uitoefening van hun geloof. De Joden waren voor de wet 

gelijk aan de andere burgers.         

 Op 26 april 1861, vlak nadat Fort Sumpter aangevallen was, verscheen in The Jewish 

Messenger een stuk getiteld ‘Stand by the Flag’. In dit geschrift werden de Joden opgeroepen om 

mee te vechten in de oorlog en hun land te verdedigen. Volgens Isaacs was het eigenlijk onnodig om 

de Joden te bewegen hun toewijding te uitten aan het land waarin zij leefden. Toch wenstte hij om 

zijn stem te laten horen; samen met de stem van het gehele Amerikaanse volk, om op te staan voor 

de “stars and stripes”. Hij noemde het een ‘almost a work of supereogation for us to call upon the 

readers to be loyal to the Union which protects them.’98     

 Isaacs had gehoord dat er al veel jonge vrienden de wapens hadden opgenomen om het land 

te verdedigen. Hij noemde in zijn geschrift ook redenen om het land te verdedigen en schreef:  

‘ Already we hear of many of our young friends taking up arms in defense of their country, pledging 

themselves to assist in maintaining inviolate its integrity, and ready to respond, if need be, with their 

lives, to the call of the constituted authorities, in the cause of law and order.’
99

 

Redenen om het land te verdedigen waren dus het ongeschonden laten van de integriteit van 

het land, om  te gehoorzamen aan de stem van de autoriteiten en om de wetten en orden van het 

land te verdedigen.                                                      

 In de volgende paragrafen vereerde Isaacs als het ware de Unie en meer nog de constitutie. 

De constitutie zou mensen met heilige banden samenbinden,  garandeerde vrijheid en was de trots 

van de Amerikanen. Isaacs speelde in op emoties door de constitutie te vereren. Daarnaast bracht hij 
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een duidelijke scheiding aan tussen het Noorden en het Zuiden. De mensen uit het Zuiden waren niet 

langer de broeders. Ze waren de vijand die de constitutie wilde vernietigen, anarchie wilde stichten 

en de stabiele regering omver wilde werpen. Ook noemde hij de overheid van het Noorden de 

‘constituted authority’ waardoor hij de overheid van het Zuiden als niet gerechtigd en  niet 

gelegitimeerd beschouwde. Ook deed hij een beroep op zowel de mensen uit de geschiedenis als op 

de mensen van de toekomst. Isaacs schreef:  

‘We are now to act, and sure we are, that those whom these words may reach, will not be backward in 

realizing the duty that is incumbent upon them—to rally as one man for the Union and the 

Constitution. The Union—which binds together, by so many sacred ties, millions of free men—which 

extends its hearty invitation to the oppressed of all nations, to come and be sheltered beneath its 

protecting wings—shall it be severed, destroyed, or even impaired? Shall those, whom we once called 

our brethren, be permitted to overthrow the fabric reared by the noble patriots of the revolution, and 

cemented with their blood?                                                                                                                                                                           

And the Constitution—guaranteeing to all, the free exercise of their religious opinions—extending to 

all, liberty, justice, and equality—the pride of Americans, the admiration of the world—shall that 

Constitution be subverted, and anarchy usurp the place of a sound, safe and stable government, 

deriving its authority from the consent of the American People?                                                                                                                                                     

The voice of millions yet unborn, cried out, 'Forbid it, Heaven!' The voice of the American people 

declares in tones not to be misunderstood: `It shall not be!'’
100

 

Isaac speelde in op gevoelens en hield een emotioneel betoog. Hij kwam niet met harde 

feiten en hij creëerde ook geen vijandsbeeld. In zijn geschrift riep hij nergens op tot het vernietigen 

van de vijand en riep hij God ook niet aan om de vijand te vernietigen.                                                                                  

Isaacs noemde het de plicht van de Joden om mee te vechten. Hij twijfelde ook niet aan hun 

dapperheid en patriottisme. Wanneer er Joden zouden sterven, zouden zij een glorieuze en eervolle 

dood krijgen en zou dankbaarheid hun deel zijn. Hij schreef:  

‘And if they fall—if, fighting in defense of that flag, they meet a glorious and honorable death, their 

last moments will be cheered by the consciousness that they have done their duty, and grateful 

America will not forget her sons, who have yielded up their spirit in her behalf.’
101

  

Voor het thuisfront was ook een taak weggelegd. Allereerst het bidden tot God of Hij de 

militairen zou bijstaan. Zo schreef hij: ‘Our prayers are with them. G-d speed them on the work which 

they have volunteered to perform!’102 Daarnaast moesten ze bidden of God de Joodse militairen 
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thuis wilde brengen nadat ze hun plicht hadden gedaan en de integriteit van de vlag, die ze gezworen 

hadden te beschermen, verdedigd hadden. En wanneer de militairen zouden sneuvelen, moesten de 

ander Joden degenen die door het overlijden van de militair onbeschermd waren achtergebleven, 

beschermen. Dat was de plicht van de Joodse gemeenschap. Hij besloot met de oproep: ‘Let them, 

and all of us, renew our solemn oath that, whatever may betide, we will be true to the Union and the 

Constitution, and STAND BY THE FLAG! 
103

                                                                               

 Ook Brownfeld schreef over het geschrift van Isaacs. Volgens hem zou in het geschrift ook 

hebben gestaan dat de schrijver geen verschil tussen het Noorden en het Zuiden maakte. Zij zouden 

allen burger zijn van een republiek die de Joden altijd beschermd had: ‘We are not citizens of the 

North or of the South, we are not Republicans or Democrats, but loyal citizens of that great republic 

which has ever extended a welcome to the oppressed and has ever protected Israel. Stand by the 

flag!’104  Deze woorden zijn echter in andere versies niet terug te vinden.    

 Vanuit het Zuiden kwam er veel kritiek op The Jewish Messenger.  Zo schreven Joden uit 

Louisiana dat zij trouw waren aan de vlag van de Confederatie en dat ze daarvoor zouden vechten. 

Ook schreven zij dat ze The Jewish Messenger zouden beschouwen als een politieke, zwarte en  

republikeinse krant die hun patronage niet waard was. Ze zeiden hun vertrouwen in Isaacs op omdat 

hij een vijand van hun belang en welzijn was en. En het zou niet juist zijn dat iemand die het Woord 

van God moest preken hun adviseerde om hun aangenomen vaderland te verraden.  

 Opvallend is dat Isaacs niet specifiek de God van Israël of van Abraham, Isaac en Jacob 

aanriep. Hij noemde God heel weinig in zijn geschrift. En dat terwijl hij wel orthodox was en zijn 

geschrift specifiek voor de Joden was bedoeld. Hij noemde slechts één keer God en noemde slechts 

twee keer het doen van gebeden voor de militairen. Ook is opvallend dat hij geen echt vijandsbeeld 

creëerde en dat hij vervolgens niet opriep dat de vijand vernietigd moest worden. En wat daarnaast 

opvalt, is dat slavernij geen enkele keer in dit betoog genoemd werd. Over slavernij was onder de 

rabbi’s veel discussie. In dit geschrift werd de slavernij ook niet genoemd als ideologische motivatie 

op mee te vechten. Isaacs vereerde wel de constitutie en de Unie. Hij noemde het de taak van de 

jonge mensen om mee te vechten, of zij nu joods of niet-joods waren.     

 Het geschrift verschilde van de geschriften die rabbi Michelbacher in het Zuiden publiceerde 

om de Joden ideologisch te motiveren. Beiden noemden wel het aspect van het doen van de plicht. 

Beiden zagen hun overheid als de legitieme overheid.  Ze deden beiden ook een oproep om te zorgen 

voor degenen die achtergebleven waren. Het verschil zat vooral in het creëren van een vijandsbeeld. 
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Michelbacher creëerde een duidelijk vijandbeeld. Hij vervloekte het Noorden, die hij als de agressor 

beschouwde, en hij zegende de Joodse soldaten die het uitverkoren volk van God vormden. 

Daarnaast sprak Michelbacher meer de Joodse God aan en refereerde hij meer aan de geschiedenis 

van het Joodse volk. En hoewel hij bad voor de regering, betrok hij de constitutie en de Amerikaanse 

geschiedenis veel minder bij zijn betoog. Het geschrift van Michelbacher is meer ‘joods’ dan het 

geschrift van Isaacs.           

 Kolonel Marcus M. Spiegel heeft in zijn brieven ook enkele malen gesproken over zijn 

motivatie om mee te vechten in de oorlog. Hij schreef dat elke keer als hij naar een slagveld 

marcheerde, hij het gevoel had dat hij voor zijn kinderen vocht en schreef: ‘I felt like fighting for 

them.’105 Hij meende dat hij vocht voor een eervolle zaak: ‘I am engaged in a glorious cause and will 

come home with honor and glory.’106 Daarnaast zag hij zichzelf als beschermer van de glorieuze Unie, 

de constitutie en de vlag. Hij schreef: ‘I am the more strongly confirmed in my old faith that for the 

Constitution, the Union and the Flag of my country I will fight to the last.’107 Spiegel klaagde zelfs over 

het moraal van de soldaten die niet trots waren dat ze mochten vechten voor de grote en glorieuze 

Unie en de constitutie. Spiegel schreef:  ‘Our’s is the patriotic position of restoring the grand and 

sublime American Union – tranquility, peace, and happiness to our bleeding country.’108 Hij 

beschouwde het als een plicht om voor de Unie en constitutie te vechten en was bereid om zijn 

plicht te doen: ‘I quietly follow the even tenor of my duty, where ever it calls me.109 De tegenstanders 

beschouwde hij als opstandelingen en hun afscheiding als ‘ unholy and wicked rebellion.’110 Spiegel 

was echter geen abolitionist. Pas in januari 1864 schreef hij dat hij tegen de slavernij was. Daarvoor 

had hij zelf zwarte knechten in dienst die allerlei karweitjes voor hem opknapten. In januari 1864 

schreef hij aan zijn vrouw:  

‘Since I am here I have learned and seen more of what the horrors of Slavery was than I ever knew 

before and I am glad indeed that the signs of the times show, towards closing out the accursed 

institution. You know it takes me long to say anything that sounds antidemocratic and it goes hard, but 

wheter I stay in the Army of come home, I am [in] favor of doing away with the institution of 

slavery….never hereafter will I either speak or vote in favor of Slavery, this is no hasty conclusion but a 

deep conviction.’
111
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Maar Spiegel was dus lang pro-slavernij gebleven. Veel van de Joden keurden ook het 

abolitionisme af omdat dat onrust veroorzaakte. Ook van Elias Lyon Hyneman werd gezegd dat hij 

geen abolitionist was: ‘With the great bulk of the Northern soldiery, Hyneman was a strong Unionist, 

but not an abolitionist.’112          

 Het argument van de slavernij ontbreekt dus. In het Zuiden leefde het idee dat men vocht om 

het recht op de slavernij te behouden sterk. In het Noorden leefde bij de Joden niet het sterke idee 

dat men vocht tegen de slavernij. De reden hiervoor is dat de rabbi’s in het Noorden sterk verdeeld 

waren over de slavernij. Zo had rabbi Raphall uit New York een boekje geschreven waarin hij de 

slavernij op basis van de Torah goedkeurde. Door rabbi Heilprin en Einhorn werd dit geschrift fel 

veroordeeld. Zij wilden met behulp van de Torah bewijzen dat slavernij afgekeurd moest worden. De 

media, en dan vooral de Joodse kranten, werden gebruikt om de verschillende meningen door te 

geven. De discussie werd daardoor zeer publiek. Doordat het rabbinaat verdeeld was, namen de 

Joden in het Noorden ook geen eenduidig standpunt in. Daarnaast keurden ook veel van hen het 

abolitionisme af omdat ze dat vaak te agressief vonden en het niet eens waren met zijn aanpak. Dit  

in tegenstelling tot het Zuiden waar de rabbi’s wel een eenduidig standpunt in hadden ingenomen. 

Korn schrijft ook: ‘If the rabbis of the North were in such thorough disagreement about the Jewish 

approach to slavery and abolitionism, it is not surprising to find that their Southern colleagues gave 

complete support to the slave system.’113 De slavernijkwestie speelde dat bij de ideologische 

motivatie geen grote rol. Voor de Joden in het Noorden was het behoud van de Unie en het 

beschermen van de constitutie belangrijker dan de kwestie van de slavernij.    

 Een andere theorie voor dit verschijnsel zou de afkomst van de Joden kunnen zijn. Onder hen 

waren Duitse Joden die na de mislukte revolutie van 1848 uit Duitsland naar de Verenigde Staten 

gevlucht. Zo is van Marcus Spiegel bekend dat hij bij de revolutionairen hoorde. Die revoluties 

draaiden om het verkrijgen van meer liberale vrijheden. In Amerika had men die liberale vrijheid 

uiteindelijk wel gevonden in de constitutie. Dat zou de betrokkenheid bij de constitutie kunnen 

verklaren. Uiteindelijk zou dat ook kunnen verklaren waarom die constitutie zo’n belangrijke rol 

speelde in de ideologische motivering van de Duitse Joden. Deze theorie is echter niet eerder 

onderzocht en is dus hypothetisch. 

§ 2.10 Dank- en Biddagen voor de Unie 

Er werden regelmatig diensten gehouden om te bidden voor de Unie. Lincoln riep vaak dagen uit 

zoals Days of Humiliation and Prayer en Thanksgiving. Ook de Joden hielden op die dagen religieuze 
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diensten in de synagoge. Volgens Brownfeld zou Isaacs geschreven hebben dat geen enkele groep 

trouwer bad dan de Joden:  

‘The Jewish Messenger of New York, edited by S.M. Isaacs stated: "By no class of people will this 

recommendation of the President be more faithfully acceded to, than to those whom we are 

particularly addressing. To no body of citizens has the Union been more prolific of good, of blessing 

untold, than to us; and by none is its present afflicted condition more deeply, earnestly deplored than 

by the Israelites of America. It is but natural, then, that a day set apart for national prayer should be 

observed with a due sense of its importance, and that thereon should ascend to the God of Abraham, 

Isaac, and Jacob, fervent aspirations for the deliverance of this hitherto most favored land from the 

evils surrounding it, and its speedy restoration to its wanted tranquility and prosperity.’ 
114

 

Er  zijn verslagen die Isaacs betoog ondersteunen. Van een nationale dankdag in augustus 1863 zijn 

verschillende verslagen bewaard gebleven. Zo zou Isaacs God gedankt hebben voor de behaalde 

overwinningen. Hij zou gerefereerd hebben aan de trouwe diensten van de Joden en de hoop 

uitgesproken hebben dat de broederbanden lang zichtbaar zouden blijven. Daarna bad hij voor 

herstel van de vrede en eenheid en voor de regering. Rabbi Kramer en rabbi Lyons zouden ook 

diensten belegd hebben.  Ze zouden ook gebeden hebben voor de regering en het herstel van de 

Unie en vrede. 115 Ook van 27 November 1863 is een verslag overgebleven van een Thanksgiving 

dienst in een synagoge. Volgens het verslag werd er gebeden, werd God geprezen en werd er 

gedacht aan de Joden en Christenen die hand in hand vochten en hun bloed stortten voor het 

vaderland. Ook in deze dienst werd de constitutie nogmaals geprezen:  

‘ He then illustrated his text by a reference to the peculiar benefits the Israelites of America enjoy in 

this land of thorough civil and religious liberty. We should enter His gates with thanksgiving, His courts 

with praise, "for here there was no distinction recognized between Jew and Gentile in the guaranty by 

the Constitution of protection in the enjoyment of the sacred rights of man.’
116

 

De dienst werd besloten met een gebed om het herstel van vrede en welvaart. In deze diensten is 

meer het Joodse karakter te herkennen. God werd aangeduid als de God van Abraham, Isaac en 

Jacob en ‘Supreme Being’. Deze diensten waren ook specifiek voor de Joden bedoeld en werden in 

de synagogen gehouden. De Joden gaven dus wel gehoor aan de oproep om dank- en biddagen te 

vieren.  
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Uiteraard moet de vraag gesteld worden in hoeverre de uitspraken van de Joden over hun motivatie 

gemeend zijn en in hoeverre van hen verwacht werd dat ze dit zeiden. Het geschrift ‘Stand by the 

Flag’ werd gepubliceerd in een onafhankelijke Joodse krant en niet in nationaal verschijnende 

Amerikaanse kranten. Dat pleit voor de oprechtheid van de schrijver. Daarnaast werd het geschrift 

aan het begin van de oorlog geschreven. Een argument dat Isaacs het geschrift schreef om het 

patriottisme van de Joden te bewijzen, zou niet gelden omdat in de burgeroorlog. Het patriottisme 

van de Joden stond toen nog niet ter discussie. Daarnaast kan ook niet betoogd worden dat Isaacs 

het geschrift schreef omdat de samenleving sterk antisemitisch was. De antisemitische maatregelen, 

zoals de order van Grant, kwamen pas in de loop van de oorlog. Daarnaast richtten de antisemitische 

maatregelen zich tegen de vermeende smokkelarij van de Joden en niet tegen een vermeend gebrek 

aan vaderlandsliefde. Dat Isaacs de algemeen geldende ideeën verwoordde, is niet vreemd aangezien 

die sterk leefden in het maatschappelijke leven in het Noorden. Tegelijkertijd moet gezegd worden 

dat het wel een openbaar geschrift was. In publieke documenten kan niet altijd alles gezegd worden 

wat men wil zeggen. Van de Amerikanen  uit het Noorden werd min of meer verwacht dat ze de Unie 

en de constitutie zouden steunen en dat ze de seccessionistische neigingen af zouden keuren. Er kan 

dus sprake zijn geweest van morele druk vanuit de samenleving op de schrijver.                                          

Ook Spiegel verwoordde unionistische en anti- seccessionistische ideeën. Ook van hem kan betoogd 

worden dat hij zijn meningen oprecht uitte en dat hij niet schreef omdat dat van hem verwacht werd. 

Hij schreef zijn brieven naar zijn vrouw en familieleden. In brieven kan iemand zich ongedwongen 

uitdrukken en schrijven wat hij wil.  

§ 2.11 Voorlopige conclusies 

Hoewel de cijfers niet precies vastliggen, is op basis van het aantal Joodse soldaten te concluderen 

dat er relatief veel Joden hebben meegevochten. Hierbij moet in beschouwing worden genomen dat 

er 125.000 tot 130.000 duizend Joden in het Noorden van de VS woonden ten tijde van de 

Burgeroorlog. Er vochten ongeveer 6.000 mee. Dat betekent dat 5 tot 5.3 procent van de Joden zich 

inschreef voor het leger. In totaal hebben ongeveer 1.556.000 soldaten voor de Unie gevochten. 

Wanneer het aantal van 6.000 Joodse militairen in dit perspectief geplaatst wordt, moet 

geconcludeerd worden dat hun rol kwantitatief beschouwd niet groot was. Wanneer het echter in 

het perspectief van het totale aantal Joden in het Noorden geplaatst wordt, kan geconcludeerd 

worden dat hun rol kwantitatief beschouwd wel groot was. Kwalitatief beschouwd, is hun rol ook 

groot geweest. Zij waren in alle legeronderdelen vertegenwoordigd  en hebben vanaf het begin tot 

het einde van de oorlog meegevochten. Ook in de grote veldslagen, zoals de slag bij Gettysburg.

 De Joden hebben relatief veel officieren voortgebracht, zeker gezien hun totale aantal. Peter 

Wiernik schreef hierover: ‘The number of Jews who distinguished themselves by their bravery and 
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who attained high rank and other forms of recognition, was also correspondingly large, especially if 

we consider their inexperience in war.’ 117       

 Bertram Korn en andere historici menen dat het antisemitisme tijdens de Burgeroorlog 

hoogtij vierde. Als bewijs hiervoor noemen zij de order van Generaal Grant en de 

aalmoezenierskwestie. Door de president werd dit echter meteen afgekeurd. Welbespraakte Joden 

waren in staat direct invloed uit te oefenen en het antisemitisme de kop in te drukken. 

 Wanneer men bovendien de promotiekansen en de positie van de Joden in het leger in 

ogenschouw neemt, kan geconcludeerd worden dat antisemitisme in het leger zelf geen belangrijke 

rol speelde. Er werd zeker niet getwijfeld aan het patriottisme van de Joden. Uit de ideologische 

motivatie van de Joden blijkt ook het patriottisme van de Joden. Zij waardeerden de Unie en de 

constitutie.                                   

 Uit de minibiografieën, maar ook uit de statistieken, die op de database gebaseerd zijn, blijkt 

dat de Joden binnen het leger volledig geaccepteerd werden. De Joden zaten van hoog tot laag in het 

leger. De Joden hadden ook de mogelijkheid hadden om te promoveren in rang en hoge 

officiersposten bekleedden. Veel van hen waren recent geïmmigreerd, voornamelijk vanuit 

Duitsland, maar konden toch een carrière beginnen in het leger. Daarnaast kregen de Joden ook 

erkenning van hun meerderen. Dat blijkt uit het aantal Joden die het eremetaal kreeg en uit de brief 

die over Hyneman werd geschreven. In het leger werden de Joden ook volledig geïntegreerd, ze 

kregen geen eigen onderdelen.  Uit het feit dat de Joden binnen het leger de ruimte kregen om de 

sabbat en andere religieuze feesten te vieren, kan worden opgemaakt dat er in het leger van de Unie 

weinig of geen antisemitisme voorkwam. Lincoln gaf vrijwel direct toestemming tot het vieren van de 

sabbat.           

 Discriminatie en antisemitisme waren dus binnen het leger vrijwel afwezig. De General Order 

en de kwestie rond de aalmoezeniers waren incidenten. Uit de minibiografieën en de statistieken 

blijkt dus dat de Joden volledig geaccepteerd en geïntegreerd waren. De Joden werden hetzelfde als 

andere militairen behandeld. Zo kregen ze dezelfde kansen op promotie en hadden ze de 

mogelijkheid om eigen religieuze hoogtijdagen te vieren. De bewering van Korn, Appel en Bunker dat 

de mensen in Amerika ten tijde van de Burgeroorlog antisemitisch waren, wordt dus door de feiten 

tegengesproken. Het antisemitisme in de Verenigde Staten  moet geplaatst worden na de 

Burgeroorlog en niet tijdens de Burgeroorlog. Tijdens de Burgeroorlog was men in Amerika niet 

antisemitisch en werden de Joden volledig geaccepteerd, ook in het leger.     
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Conclusie 

Aan het eind van deze scriptie zal de vraag, Antisemitisme en de Amerikaanse Burgeroorlog: Welke 

rol speelden de Joden in het leger van de Unie tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog en in hoeverre 

stond hun rol tijdens en na de Burgeroorlog ter discussie, beantwoord moeten worden.                  

 Tot nu toe is niet veel geschreven over de rol van de Joden in het leger van de Unie. In dat 

onderzoeksveld is nog veel werk te verrichten. Door de historici die wel over de Burgeroorlog 

schreven, werd veel aandacht gegeven aan het antisemitisme tijdens de Burgeroorlog. De discussie 

die aan het eind van de negentiende eeuw over de rol van de Joden in het leger van de Unie 

ontstond, is niet veel beschreven. Terwijl toen het antisemitisme in de maatschappij een grotere 

plaats innam dan tijdens de Burgeroorlog.       

 De discussie over de rol van de Joden in de burgeroorlog begon al aan het eind van de  

negentiende eeuw. In gerenommeerde tijdschriften en kranten verschenen artikelen waarin het 

patriottisme van de Joden ter discussie werd gesteld. Het bewijs daarvoor zou het ontbreken van 

Joden in de legers tijdens de Burgeroorlog zijn. Die discussie is te plaatsen in de periode van de 

massa-immigratie en sociale en economische onrust. Daarnaast is het te plaatsen in de periode van 

de opkomst van de natiestaat en daaraan gekoppeld het patriottisme. De Joden werden als een 

groep gezien die alleen loyaal was aan zijn geloof en zijn Joodse afkomst, en niet aan het land waarin 

zij woonden. Door de gevestigde Joden werd vrijwel meteen gereageerd. Zij schreven 

verdedigingsgeschriften waarmee zij wilden aantonen dat zij wel patriottistisch waren. Dat deden zij 

door de rol van de Joden in de Burgeroorlog te benadrukken. De Burgeroorlog was toen inmiddels 

uitgegroeid tot een symbool van vaderlandsliefde en patriottisme. Simon Wolf schreef het meest 

bekende verdedigingsgeschrift. Hij schreef een boek waarin hij de namen van de Joodse soldaten in 

de legers van het Noorden en het Zuiden vermeldde. Zijn boek is in deze scriptie ook gebruikt als de 

voornaamste bron voor de statistieken over de Joden in het leger van de Unie. Oorspronkelijk was 

het echter bedoeld om het antisemitisme van de late negentiende en vroege twintigste de kop in te 

drukken.                              

 Uit de statistieken van Simon Wolf, die in een database zijn verwerkt, blijkt dat er een 

aanzienlijk aantal Joden in het leger van de Unie diende. Zeker gezien het totale aantal Joden in het 

Noorden van de VS. In totaal waren er 6584 Joodse militairen, waarvan meer dan 1100 officieren. 

Van de Joden tekende 5.0 tot 7.5 procent zich in bij het leger. Uit de minibiografieën blijkt dat de 

Joden van hoog tot laag waren vertegenwoordigd in het leger. Er waren zowel Joodse Generaals als 

sergeants en gewone militairen. Een groot gedeelte van de militairen vocht bij de infanterie, slechts 

een minderheid bij de artillerie of de cavalerie. De meeste Joden kwamen uit de staten New York en 

Ohio, waar ook de grootste Joodse gemeenschappen waren. Uit de statistieken en de biografieën 
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blijkt ook dat de Joden geheel geïntegreerd in het leger waren. Zo waren er geen aparte Joodse 

compagnieën. De Joden werden ook gewaardeerd binnen het leger. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 

aantal Joden dat een eervolle onderscheiding of het Medal of Honor kreeg. Ook wat de ideologische 

motivering betreft, wijken de Joden niet af van het algemene beeld. Men vocht voor de Unie en de 

constitutie en tegen het seccesionisme. Het abolitionisme speelde geen grote rol.   

 Door Joodse historici is beweerd dat men in het Noorden ten tijde van de Burgeroorlog zeer 

antisemitisch was. Als bewijs hiervoor moet de General Order #11 en de aalmoezenierskwestie 

dienen. Grant verbande Joden uit bepaalde districten. En lange tijd was het niet toegestaan om een 

Joodse aalmoezenier in het leger aan te nemen. De order van Generaal Grant is te plaatsen in de 

strijd tegen smokkelarij en het speculeren met schaarse goederen. De Joden werden als de louche 

handelaars beschouwd. De Joden konden een goede lobby opzetten en President Lincoln 

beschermde hen ook. Gezien dit feit en het feit dat de Joden in het leger geïntegreerd en 

geaccepteerd waren, moeten de beweringen van historici die menen dat men in Amerika tijdens de 

Burgeroorlog sterk antisemitisch was, herzien worden.       

 De conclusie is dus dat de rol van de Joden in het leger van de Unie, gezien het totale aantal 

Joden in het Noorden, zowel kwalitatief als kwantitatief groot was. De mening dat het antisemitisme 

tijdens de Burgeroorlog hoogtij vierde, moet herzien worden. In het leger waren de Joden volledig 

geaccepteerd. Ze hadden dezelfde kansen als iedereen en ze werden gewaardeerd. Het 

antisemitisme buiten het leger draaide vooral om het stereotype van de Jood als louche handelaar. 

Het patriottisme van de Joden werd echter niet ter discussie gesteld. Dat gebeurde pas aan het eind 

van de negentiende eeuw ten tijde van en als reactie op de massale immigratie van Joden uit Oost-

Europa. Pas toen werd de rol van de Joden in het leger ter discussie gesteld. De Joden probeerden 

dat echter snel de kop in te drukken.         
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