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Inleiding 
 

In de geschiedenis zijn er enkele politieke leiders die geroemd worden om hun bekwaamheid, 

kwaliteiten en visie. Een van die leiders is Abraham Lincoln. Hij was president van 1861 tot aan zijn 

dood in 1865. Gedurende zijn presidentschap ontvlamde de burgeroorlog. De oorzaak tot die oorlog 

was de gegronde angst van de (zuidelijke) Democraten dat een Republikein als president de 

doodsteek kon zijn voor de slavernij. De aanleiding was de afscheiding van de zeven zuidelijkste 

staten. Lincoln geloofde echter heilig in het behoud van de Unie en wilde koste wat het kost zijn land 

verenigd houden, zelfs als dat betekende dat er een burgeroorlog zou ontstaan. Een maatregel die 

van enorm belang was, was de Emancipatieverklaring van 1 januari 1863, die vrijwel alle slaven in 

vrijheid stelde. De Emancipatieverklaring mondde twee jaar later uit tot het dertiende amendement 

die de slavernij in heel Amerika afschafte. Het was een opmerkelijk besluit, omdat Lincoln geen 

voorstander was van zo'n drastische maatregel. De eerste anderhalf jaar wilde Lincoln nog niets 

weten van een dergelijk besluit.  

 De Emancipatieverklaring toont een breuk in het emancipatiebeleid van Lincoln. Voorheen 

had hij tot in het eerste jaar van zijn presidentschap steeds één en dezelfde visie, die hij zo volledig 

mogelijk wilde uitvoeren. Met zijn keuze om een Emancipatieverklaring uit te vaardigen slaat hij een 

geheel andere weg in. Deze scriptie gaat niet over die breuk zelf, maar zet het in een groter geheel. 

Hoe typeert die breuk ten opzichte van het emancipatiedebat het leiderschap van Lincoln? De breuk 

wordt afgezet tegen Lincolns eerdere houding in het emancipatiedebat. 

 Over Lincoln is al erg veel geschreven. Vaak benadrukken die boeken dan een van de vijf 

imago's die aan Lincoln worden toegeschreven, hoewel die in de laatste decennia zijn verwaterd. Die 

imago's zijn: de redder van de Unie, de Grote Emancipator, de man van het volk, de Frontierman en 

de Selfmade man.1 In de laatste decennia van de twintigste eeuw is er een specialistische trend 

ontstaan waarbij historici de kleinste zaken die met Lincoln te maken hebben vaak onnodig 

uitvergroten. Dat laatste zal hier niet worden gedaan. In deze scriptie zal gekeken worden naar 

Lincolns plaats in het emancipatiedebat en hoe dit zijn leiderschap beïnvloedde. Zoals gezegd is er 

veel over Lincoln geschreven, ook over zijn leiderschap en zijn rol in de emancipatie van slaven. 

Echter, wat hier specifiek wordt behandeld is dat Lincolns politieke handelen gedurende de 

besproken periode van 1858 tot 1865 hetzelfde blijft. De Emancipatieverklaring van 1863 is juist een 

goed voorbeeld van zijn constante manier van politiek bedrijven. In deze scriptie wordt de 

Emancipatieverklaring dus niet zozeer als breuk gezien, maar als een bewijs van Lincolns manier van 

                                                           
1 Barry Schwartz and Howard Schuman, ' History, Commemoration, and Belief: Abraham Lincoln in American 

Memory, 1945-2001', American Sociological Review, Vol. 70, No. 2 (april 2005), pp. 183-203, 186. 
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politiek handelen. Voor zover bekend wordt in de historiografie de Emancipatieverklaring alleen als 

breuk behandeld en niet als voorbeeld van Lincolns politieke leiderschap. De Emancipatieverklaring 

wordt dan vaak als een op zichzelf staande gebeurtenis behandeld. En waar vroeger Lincoln vooral 

bekend stond degene die de slaven bevrijdde is zijn beeldvorming tegenwoordig een stuk neutraler. 

Nu wordt er gelet op zijn ambivalente houding. Biografieën over Lincoln die zijn relatie tot de 

slavernijkwestie benoemen gaan vaak over zijn persoonlijke gevoelens omtrent slavernij, zijn 

emancipatiebeleid tijdens zijn presidentschap en dat de Emancipatieverklaring een breuk in zijn 

beleid was. De Emancipatieverklaring als onderdeel van zijn manier van politiek bedrijven is dus 

onderbelicht. Waarom dat zo is, is lastig te verklaren. Wellicht heeft het te maken met de grote 

waarde die aan de Emancipatieverklaring wordt gehecht en dat de verklaring daarom als breuk wordt 

behandeld in plaats van het te koppelen met Lincolns manier van politiek voeren. 

 In deze scriptie zullen twee biografieën over Lincoln en een boek dat de relatie tussen 

slavernij en Lincoln behandeld worden gebruikt. Deze boeken worden gebruikt om aan te tonen wat 

Lincolns manier van politiek handelen was en hoe dat zijn leiderschap vormde. Ook zijn de drie 

boeken van belang om te laten zien hoe tijdsgenoten - politici, redacteurs en het grote publiek - 

reageren op Lincolns redevoeringen, publieke brieven en politiek leiderschap. Het eerst boek is 

geschreven door Eric Foner, getiteld The fiery trial. Abraham Lincoln and American Slavery. Dit boek 

is gekozen vanwege de uitvoerige behandeling van Lincolns evoluerende mening over slavernij 

gedurende zijn politieke carrière. De biografie Lincoln, geschreven door David Herbert Donald, is 

gekozen vanwege de politieke nadruk die het boek heeft. Dit geldt ook voor de Nederlandstalige 

biografie geschreven door Frans Verhagen met de titel Lincoln: een geniaal politicus. Deze biografie is 

gekozen vanwege het feit dat het de enige Nederlandse biografie over Lincoln is in vijftig jaar.  

 Daarnaast wordt er gekeken naar een aantal speeches van Abraham Lincoln, zoals zijn twee 

inauguratietoespraken van respectievelijk 1861 en 1865 en de Emancipatieverklaring, om te kijken 

op welke manier hij daarin zijn leiderschap toonde en of er in die toespraken een verandering in zijn 

leiderschapsstijl te zien is. De speeches die worden behandeld waren van zulk groot belang dat hij ze 

nauwkeurig heeft voorbereid. Het is dan interessant om te zien welke boodschap hij via zijn 

redevoeringen openbaar maakte. Speeches als bron zijn onmisbaar om het contemporaine politieke 

discours te doorgronden. De speeches zullen steeds worden gebruikt in de historische context en 

zullen als aanvulling dienen op de literatuur om zo te voorkomen dat de redevoeringen geïsoleerd 

worden behandeld. Lincoln was een groot redenaar. Via zijn speeches bracht hij zijn ideeën over en 

probeerde hij het Amerikaanse publiek te overtuigen van zijn beleid. In deze scriptie worden de 

speeches behandeld volgens de speech-act theorie, wat betekent dat er gekeken wordt naar wat 
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voor boodschap een speech heeft en wat het publiek vervolgens met die boodschap doet.2 Onder 

publiek worden ook de politieke rivalen van Lincoln meegerekend. Ook wordt er naar de inhoud 

gekeken om na te gaan of Lincolns ideeën die hij via zijn redevoeringen overbrengt consistent zijn of 

een verandering ondergaan. De speeches die hier worden gebruikt hebben als kenmerk dat ze direct 

of indirect gaan over slavenemancipatie. Ook zijn de speeches geselecteerd op belangrijkheid voor 

Lincoln voor het uitvoeren van zijn campagne of zijn beleid als president. 

  De opbouw van deze scriptie is als volgt. In het eerste hoofdstuk wordt de historiografie over 

Lincoln behandeld. De historiografie over Lincoln mag dan immens zijn, het lijkt erop dat het tot 

gevolg heeft dat er tegenwoordig weinig discussie over Lincolns politiek handelen is, hoewel dat bij 

nadere inspectie wel meevalt. Het tweede hoofdstuk zal gaan over Lincoln eind jaren vijftig van de 

negentiende eeuw en zijn behandeling van slavernij in zijn senaatscampagne van 1858 en de 

presidentsverkiezingen van 1860. Hoe ging Lincoln om met het slavernijvraagstuk in zijn 

Senaatscampagne van 1858 en de daaropvolgende presidentsverkiezingen van 1860? Voorafgaand 

aan het tweede hoofdstuk zal eerst een korte politieke geschiedenis en de rol van slavernij worden 

gegeven. Het derde hoofdstuk zal gaan over de periode na Lincolns verkiezing tot aan de 

vervaardiging van de Emancipatieverklaring. Hoe ging Lincoln als politiek leider om met het 

emancipatievraagstuk als president tijdens een burgeroorlog en hoe verschilde dat met zijn positie in 

het debat voordat hij president werd? Er zal gekeken worden naar Lincolns rol in het 

emancipatiedebat. Het vierde hoofdstuk zal de periode na de Emancipatieverklaring tot aan zijn dood 

behandelen. Hoe ging Lincoln om met zijn nieuwe positie in het emancipatiedebat? En waarin 

verschilde Lincolns beleid van voor de Emancipatieverklaring met zijn beleid erna? En tot slot zal de 

scriptie eindigen met een conclusie. 

 

  

                                                           
2
 Miriam Dobson en Benjamin Zieman (ed.) Reading primary sources. The interpretation of text from 

nineteenth- and twentieth-century history, (New York 2010), 211. 
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1. Historiografie 
 

Over geen andere president van de Verenigde Staten is er zoveel geschreven als over Abraham 

Lincoln. Al in 1936 merkt historicus J.G. Randall op hoeveel boeken er over Lincoln geschreven 

worden, de meeste door amateurhistorici die met de vreemdste onderwerpen komen om zo een 

persoonlijke verbintenis met Abraham Lincoln te creëren.3 In de herinnering van en historiografie 

over Lincoln zijn er vijf thema's te onderscheiden. Die thema's, of imago's, zijn: de redder van de 

Unie, de Grote Emancipator, de man van het volk, de Frontierman en de Selfmade man.4 Lincoln als 

redder van de Unie is de meest voorkomende en het gaat dan over zijn inspanningen om de 

Verenigde Staten niet uit één te laten vallen. De Grote Emancipator verwijst naar Lincolns rol in het 

emanciperen van de slavenbevolking. Ook dit is een veelvoorkomend thema. De overige imago's - 

man van het volk, de Frontierman en de Self-made man - duiden op Lincolns link met het de gewone 

man en hoe hij zich vanuit barmhartige omstandigheden wist te ontplooien tot advocaat en 

uiteindelijk tot president.  

 Schwartz ziet dat die imago's in de loop van de twintigste eeuw vervagen om uiteindelijk 

vrijwel helemaal te verdwijnen.5 Hij verklaart dit ten eerste doordat door verloop van tijd het beeld 

van Lincoln steeds verder van de mensen af komt te staan. Hij merkt ook op dat in de collectieve 

herinnering van Amerikanen vanaf de jaren zestig de "grand narratives" zijn verdwenen en dat 

Lincoln als grootste Amerikaanse narratief daar ook slachtoffer van is geworden.6 Hij koppelt die 

ontwikkeling aan de opkomst van het postmodernisme.7 Een gevolg van die ontwikkeling is dat de 

morele autoriteit van Lincoln is afgenomen. Lincoln als held van de natie en als boegbeeld van goede 

moraliteit ziet Schwartz ook in de biografieën verdwijnen.8 In plaats daarvan wordt Lincoln "an object 

of quiet reverence and temperate admiration".9 Naar Lincoln wordt nog steeds positief gekeken en 

zijn grote historische belang voor Amerika wordt niet minder, maar er wordt neutraler over zijn 

verrichtingen geschreven. Vanaf het jaar 2000 is er een toename in boeken over Lincoln. Dit komt 

doordat het toen honderdvijftig jaar geleden was dat Lincoln president werd.  

                                                           
3 J.G. Randall, 'Has the Lincoln theme been exhausted?', The American Historical Review, Vol. 41, No. 2 (januari 
1936), 270-294, 271. 
4 Barry Schwartz and Howard Schuman, ' History, Commemoration, and Belief: Abraham Lincoln in American 

Memory, 1945-2001', American Sociological Review, Vol. 70, No. 2 (april 2005), pp. 183-203, 186. 
5
 Barry Schwartz, 'Lincoln at the Millennium', Journal of Abraham Lincoln Association Vol. 24 No. 1 (2003), 1- 

31, 1. 
6
 Ibidem, 26. 

7 Barry Schwartz, 'Postmodernity and Historical Reputation: Abraham Lincoln in Late Twentieth-Century 
American Memory', Social Forces, Vol. 77, No. 1 (september 1998), 63-103. 
8
 Schwartz, 'Lincoln at the Millennium', 30. 

9
 Ibidem. 
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 De neutrale toon is ook te bespeuren in de boeken die voor deze scriptie gebruikt worden. 

Het zijn drie boeken. Dat zijn er op het eerste gezicht weinig. Er is echter in deze biografieën over 

Lincoln een brede consensus te bespeuren over zijn persoonlijke en politieke leven. Wat wel verschilt 

zijn de invalshoeken die de verschillende auteurs gebruiken. 

 Het belangrijkste boek dat zal worden gebruikt is geschreven door Eric Foner, The fiery trial. 

Abraham Lincoln and American Slavery. Eric Foner zet zich af tegen de specialistische trend. Hij 

schrijft hoe Lincolns perspectief tegenover slavernij en tegenover de zwarte bevolking langzaamaan 

veranderde, culminerend in de in vrijheidstelling van de slaven. Het hoofdthema in het boek is de 

ontwikkeling in Lincolns denken ten aanzien van slavernij. Een ander kenmerk van Lincoln die in het 

boek naar voren komt is zijn eerbied voor de wet en voor de Constitutie. In Foners boek komen 

Lincolns verhoudingen met zijn kabinetsleden, politieke mede- en tegenstanders en andere publieke 

figuren duidelijk aan bod. Michael D. Pierson prijst Foner om zijn geslaagde poging om het idee dat er 

een kloof tussen Lincoln en de Radicale Republikeinen bestond te weerspreken, door chronologisch 

en intensief te kijken naar Lincolns opvattingen over slavernij en emancipatie.10 Pierson wijst er ook 

op dat Foner in een dichtbezet historiografisch veld weet aan te tonen dat Lincoln geen consistent 

beleid voerde en een moderne politicus was.11 Catherine Clinton is van mening dat The fiery trial 

Foners magnus opus is, omdat hij onder andere met grote nauwkeurigheid Lincolns ideeën over 

slavernij in de context plaatst.12 Clinton wijst erop dat Foner de nadruk legt op Lincolns concept van 

de natiestaat en plaats hem in het politieke denken van de negentiende eeuw.13 Ze merkt ook op dat 

Foner Lincoln schetst als een man wiens ideeën zich blijven ontwikkelen.14 

 Het boek van de Nederlandse Amerikanist Frans Verhagen getiteld Lincoln: Een geniaal 

politicus wordt ook gebruikt. De titel maakt duidelijk wat de toon is van het boek. Verhagen ziet 

Lincoln als een buitengewone politicus en benadrukt zijn rol als de Grote Emancipator. Dit is een 

voorbeeld van een boek waar Lincoln geprezen wordt. Het is boeiend en verhalend geschreven. Het 

gaat niet zozeer in op alle details van het leven van Lincoln wat voor de doeleinden van deze scriptie 

ook niet nodig is. Verhagen zet Lincoln af tegen de tijd waarin hij leefde en schetst hoe zijn 

verhoudingen met enkele toppolitici waren. Deze biografie is wat persoonlijker en meer gericht op 

de persoon dan het boek van Foner en is daardoor een goede aanvulling omdat het een ander 

perspectief geeft. Het boek heeft een populairwetenschappelijk gehalte en is mede daardoor ook 

een goede afspiegeling van het sentiment rond Lincoln. Het is ook gekozen omdat het een van de 

                                                           
10

 Micheal D. Pierson, 'Eric Foner. The fiery trial. Abraham Lincoln and American Slavery.', American Historical 
Review Vio. 116 No. 2 (april 2011), 453. 
11

 Ibidem. 
12

 Catherine Clinton, 'The Fiery Trial: Abraham Lincoln and American Slavery (review)', Civil War History, Vol. 57, 
No. 1 (maart 2011) 71-74, 73. 
13

 Ibidem, 72. 
14

 Ibidem, 73. 
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weinige Nederlandse verhandelingen over Lincoln is. Verhagen schetst Lincoln als een actieve en 

ambitieuze politicus die het door zijn eigen handelen tot president van de Verenigde Staten 

schopte.15  

 Een ander boek wat absoluut niet gemist kan worden bij de behandeling van Abraham 

Lincoln is de veelgeprezen biografie gemaakt door David Herbert Donald, getiteld Lincoln. Het is een 

erudiet geschreven boek en het is een goede afwisseling met de andere boeken, gezien de grote 

hoeveelheid informatie die hierin te vinden is. Het is ook een goede afwisseling met de talloze 

andere Amerikaanse biografieën, door zijn unieke vorm. Donald stelt zich namelijk ten doel om een 

biografie te schijven vanuit het perspectief van Lincoln zelf. Door het gebruik van talloze bronnen 

probeert hij Lincolns leven door Lincolns eigen ogen te aanschouwen. De nadruk van het boek ligt op 

Lincoln als politicus en is door deze nadruk voor deze scriptie gekozen. De vijf eerder genoemde 

imago's weet Donald door zijn unieke behandeling vrijwel te omzeilen. Het gaat namelijk niet om wat 

men over Lincoln denkt, maar hoe Lincoln zelf over zijn keuzes en besluiten denkt. William Hanchett 

prijst Donalds boek om zijn nauwkeurige behandeling van Lincoln als politicus, maar hij vindt het 

jammer dat Lincoln soms gekenmerkt wordt door tegenstrijdigheden.16 Zo vindt Hanchett het 

vreemd dat Donald Lincoln beschrijft als passief, maar dat hij tegelijkertijd ook zeer ambitieus was. 

De Santis ziet dit niet en hij vindt juist dat Lincolns vermeende passiviteit een nieuwe vondst is.17 Ook 

De Santis is vol lof over Donalds zeer uitvoerige behandeling van bronnen.  

 En zo hebben we drie verschillende gedachtes over Lincolns politieke leven. Donald 

benadrukt de passiviteit van Lincoln, terwijl Verhagen juist de ambitie en activiteit van Lincoln 

benadrukt. Foner legt daarentegen de nadruk op het evolutionaire van Lincolns visie over slavernij. In 

deze scriptie wordt een mix van Donald en Verhagen weergegeven. De gedachte is dat Lincolns zich 

liet leiden door gebeurtenissen die hij niet onder controle had, zoals de verrichtingen van zijn 

generaals in de burgeroorlog, maar dat hij door zijn politieke talent adequaat op die gebeurtenissen 

kon reageren. 

 Donald, Foner, Verhagen en andere historici hebben de beschikking over dezelfde bronnen 

die hier worden gebruikt. Het verschil in deze scriptie is dat hier de focus ligt op het zoeken naar het 

constante in Lincolns speeches en publieke brieven om zo aan te tonen dat de Emancipatieverklaring 

van 1863 onderdeel is van Lincoln vaste manier van politiek handelen. Bij de redevoeringen die hier 

worden behandeld wordt ook gelet op de manier waarop Donald, Foner en Verhagen de bronnen 

                                                           
15

 http://www.historien.nl/lincoln-een-geniaal-politicus/, laatst bekeken op 25 juni 2013. 
16

 William Hanchett, ' Lincoln. by David Herbert Donald', The Journal of American History, Vol. 83, No. 1 (juni 

1996), pp. 216-218, 217. 
17

 Vincent P. De Santis, 'Lincoln by David Herbert Donald', The New England Quarterly, Vol. 69, No. 4 (december 
1996), pp. 658-660. 
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interpreteerden, elk met hun eigen perspectieven: Donald en de passiviteit van Lincoln, Verhagen en 

de ambitieuze Lincoln en Foner met zijn Lincoln in constante ontwikkeling. 

 In het volgende hoofdstuk wordt voor een korte voorgeschiedenis twee overzichtswerken 

gebruikt. Het eerste is geschreven onder de redactie van Mary Beth Norton en heeft als titel A people 

and a nation. A history of the United States, volume one: to 1877. Lincoln wordt hier geportretteerd 

als redder van de Unie en als de man die de slaven emancipeerde. Dit wordt gedaan op een neutrale 

toon, dus zonder lovende opmerkingen. Het andere overzichtswerk is A history of the United States 

geschreven door Philip Jenkins. Lincoln wordt hier korter behandeld en de focus ligt vooral op de 

Emancipatieverklaring van 1863 als belangrijkste verrichting. Lincoln wordt door Jenkins ook in 

verband gebracht met de herleving van religieuze en abolitionistische stromingen.  
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2. Lincoln en slavernij in zijn senaatscampagne van 1858 en de 
presidentsverkiezingen van 1860 
 

In dit hoofdstuk wordt de vraag behandeld hoe Lincoln omging met het slavernijvraagstuk in zijn 

Senaatscampagne van 1858, waar hij het tegen Democraat Stephen A. Douglas opnam, en de 

daaropvolgende presidentsverkiezingen van 1860. Daarbij zijn de volgende punten van belang: ten 

eerste Lincolns gebruik van het slavernijvraagstuk in zijn ambitie om tot senator verkozen te worden 

en ten tweede de gematigde positie waar hij zich doelbewust in plaatste. In de bronnen die 

behandeld worden - de 'House divided' speech en drie van de zeven debatten tussen Lincoln en 

Douglas - wordt gekeken naar de opstelling van Lincoln en wat zijn publiekelijke opvattingen waren 

over slavernij. Deze speeches zijn niet alleen zeer bekend geworden, maar waren ook van groot 

belang voor Lincolns twee campagnes. Gekeken wordt hoe Lincoln zijn mening overbracht op zijn 

publiek, wat de gevolgen daarvan waren en hoe hij zich in het politieke spectrum positioneerde. De 

delen die geciteerd worden zijn gekozen vanwege het belang dat ze hadden voor de contemporaine 

luisteraar en vanwege de historische waarde die ze later kregen. Voor de volledigheid zal eerst een 

kort overzicht van de politieke geschiedenis en slavernij van de Verenigde Staten tot aan Lincolns 

Senaatscampagne worden gegeven. 

 

Het probleem van slavernij tot 1858 

In 1776 schreef Thomas Jefferson de Onafhankelijkheidsverklaring. In die verklaring schreef hij 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 [...]'.18 Na de Onafhankelijkheidsoorlog kreeg de blanke bevolking hun vrijheid, 

maar de slaven niet. 

 De kwestie van slavernij kwam ook weer op bij het maken van een federale regering en de 

Constitutie. De federale regering - het Congres - zou bestaan uit twee organen; de Senaat als 

hogerhuis en het Huis van Afgevaardigden als lagerhuis.19 De Senaat zou worden gekozen door 

middel van gelijke representatie. Elke staat had twee senators. Die gelijke vertegenwoordiging was 

een wens van de kleine staten. De grote staten - met veel inwoners - wilden liever een proportionele 

representatie. Die kregen ze in het Huis van Afgevaardigden. Maar telden slaven ook als inwoners? 

Slaven hadden geen enkel burgerrecht, maar maakten wel deel uit van de bevolking. Dit vraagstuk 

verdeelde de staten tussen noord en zuid - tussen staten zonder slaven en staten met slaven. Als 

                                                           
18 Mary Beth Norton, Carol Sherriff, David M. Katzman e.a., A people and a nation. A history of the United 

States, volume one: to 1877, (New York 2008), 158. 
19

 Ibidem, 188-189. 
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oplossing werd de drievijfdeclausule aangenomen: slaven werden gezien als minder efficiënt - als 

drievijfde van het productiepotentieel van blanke arbeiders.20 Drievijfde van de slavenbevolking werd 

bij het blanke inwonersaantal van een staat opgeteld. De clausule is ook een voorbeeld van de 

afstandelijkheid die de federale regering kenmerkte als het ging om slavernij: de woorden slavernij 

en slaven werden niet gebruikt.21 Vaak werden ze als eigendommen omschreven. 

 Diezelfde staten hadden door de drievijfdeclausule een disproportionele invloed op het 

verkiezen van een president. Dit kwam doordat het gewicht van het aantal kiezers van een staat 

afhankelijk was van zijn delegatie in allebei de Huizen. Hoe groter de delegatie hoe meer kiesmannen 

een staat heeft. Tegenwoordig is dit nog steeds van belang. Grote en dichtbevolkte staten zoals 

Texas, Californië en New York zijn de belangrijkste staten om te hebben. De president had volgens de 

Constitutie de macht om rechters en federale ambtenaren aan te stellen. Ook kreeg hij de positie van 

opperbevelhebber, een positie die vaag bleef.22 Zo was het niet duidelijk of een president extra 

macht had ten tijde van oorlog. 

 Er waren nog geen politieke partijen in Amerika. Tijdens de regeerperiode van George 

Washington ontstond er een kloof tussen de bewindspersonen, waaronder Alexander Hamilton en 

John Adams, en politieke prominenten als Jefferson en James Madison.23 De eerste groep noemde 

zichzelf de Federalisten, de tweede groep noemde zichzelf de Republikeinen. Ze beschuldigden 

elkaar ervan de republikeinse principes van de Constitutie te verkwanselen.24 Volgens Jefferson en 

Madison wilden de Federalisten de natie omvormen in een aristocratie en representeerden zijzelf het 

volk.25  

 In 1803 verkocht Napoleon het Louisiana Territorium, een gebied grofweg overeenkomend 

met het stroomgebied van de Mississippi en het huidige Midwesten.26 Dit betekende dat de 

Verenigde Staten westelijk flink konden uitbreiden. Natuurlijk kon ook zuidelijk Amerika uitbreiden, 

met als gevolg dat slavernij zich kon verspreiden. Het Congres probeerden sinds zijn bestaan het 

onderwerp slavernij te vermijden, maar zag zich nu genoodzaakt om in te grijpen.27 Er waren al vijf 

staten ontstaan uit het Louisiana Territorium, waarvan er drie slavernij toestonden. Die staten 

bevonden zich in het Zuiden. Toen het Missourigebied zich aanmeldde om te worden opgenomen als 

staat waarin slavernij toegestaan zou worden zagen vele Noordelingen dat als een verschrikking.28 
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Missouri zou als staat slavernij niet alleen verder westelijk brengen, maar ook verder noordelijk. Ook 

zou het de balans tenietdoen die de Senaat kenmerkte. Slavenstaten zouden er de meerderheid 

hebben. In 1820 werd het Missouri Compromis aangenomen. De staat Massachussets in het oosten 

werd in tweeën gesplitst. Het noordelijke deel, sindsdien de staat Maine, zou als vrije staat - een 

staat zonder slaven - worden opgenomen, zodat Missouri als slavenstaat opgenomen kon worden. 

Ook zou slavernij in toekomstige staten in het Louisiana Territorium ten noorden van Missouri voor 

altijd verboden zijn. Het was een oplossing die voor problemen in de toekomst kon zorgen doordat 

het de Verenigde Staten qua maatschappijvorm in tweeën splitste.29 

 In A people and a nation wordt de nadruk gelegd op de verschillen tussen het Noorden en 

het Zuiden. Het belangrijkste verschil tussen Noord en Zuid was dat in het Zuiden de economie 

afhankelijk was van door slaven bewerkte plantages en kleine boerderijen, terwijl het Noorden geen 

slaven kende en daar de economie steeds meer industrialiseerde.30 

 De presidentsverkiezingen veranderden in de loop der tijd en werden steeds 

democratischer.31 Waar eerst partijleiders in een staat een presidentskandidaat nomineerden, waren 

er nu steeds meer staten waar de kiezers dat deden. De president werd sindsdien dus rechtstreeks 

door het volk gekozen. Politici moesten zich meer richten op de kiezers. Bij de presidentsverkiezingen 

van 1824 was het de laatste keer dat leden van het Congres uit de presidentskandidaten de president 

kozen. In 1824 won John Quincy Adams, ten koste van Andrew Jackson. Jackson liet het er niet bij 

zitten en richtte de Democratische Partij op. In 1828 werd hij door het volk - en niet door het Congres 

- gekozen als president. De Democratisch-Republikeinen vielen als partij uit elkaar. In de jaren dertig 

kwam er een nieuwe partij bij, de Whigs. Grootste verschil tussen de Whigs en de Democraten was 

dat de Whigs een activistische federale regering wilden, terwijl de Democraten zo min mogelijk 

overheidsingrijpen voor ogen hadden.32 De Verenigde Staten hadden met de Democraten en de 

Whigs voor het eerst een tweepartijenstelsel. Begin jaren vijftig van de negentiende eeuw viel de 

partij van de Whigs uiteen.  

 In 1854 laaide het probleem van de westelijke verspreiding van slavernij weer op. Democraat 

en senator Stephen A. Douglas, afkomstig uit Illinois, wilde de gebieden Kansas en Nebraska bij de 

Verenigde Staten voegen, omdat hij het economisch potentieel van die gebieden zag.33 Hij schreef 

een wet waarin hij ook slavernij noemde. Hij maakte gebruik van de term volkssoevereiniteit.34 

Volkssoevereiniteit hield volgens Douglas in dat de bevolking van een toekomstige staat zelf mocht 
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beslissen of er in hun staat wel of geen slavernij kwam. De wet werd aangenomen, maar omdat het 

een directe schending was van het Missouri Compromis, ontstond er in het Noorden een storm van 

kritiek op de wet. De bundeling van die kritiek zorgde voor een nieuwe politieke partij in het 

Noorden: de Republikeinse partij. De nieuwe partij verzette zich hevig tegen de Kansas-Nebraska 

Akte en ageerden tegen de verspreiding van slavernij en de agressie van de Zuidelijke "Slaven 

Macht", een onderwerp waar ook Lincoln veel aandacht aan besteedde.35 De Republikeinen 

bestonden uit conservatieven en radicalen. De radicalen werden ook wel abolitionisten genoemd, 

omdat zij slavernij zo snel mogelijk wilde afschaffen. Conservatieven deelden die opvatting niet en 

waren alleen tegen de verspreiding van slavernij. De Conservatieven bestonden voornamelijk uit 

voormalige Whigs. Lincoln, een voormalige Whig, behoorde echter niet tot de conservatieve vleugel 

van de partij. Hij stelde zich op als gematigd, tussen radicaal en conservatief in. 

 In 1857 werd door een vonnis van het Hooggerechtshof in de zaak Dredd Scott vs. Sandford 

olie op het vuur gegooid. Dredd Scott was een slaaf die al enkele jaren in een vrije staat woonde en 

daarom naar de rechtbank was gegaan om als vrij man te mogen leven. Het Hooggerechtshof 

oordeelde dat Scott geen burgerrecht had, dat het wonen in een vrije staat een slaaf niet vrijmaakte 

en dat het Congres geen macht had om slavernij in de territoria te verbieden.36 De uitspraak was een 

klinkende overwinning voor het Zuiden. Vooral het laatste punt was een klap in het gezicht van de 

Republikeinen. Het versterkte hun gevoel dat het Zuiden bezig was de macht geheel over te nemen.37 

Jenkins meent ook dat sindsdien abolitionisten, die zich eerst lieten leiden door morele 

overtuigingen, nu ook uit zelfbehoud ageerden tegen slavernij.38 Zij voorzagen dat in het hele land 

slavenarbeid werd toegestaan, met verlies van banen als gevolg.  

  

Lincolns senaatscampagne en slavernij 

Slavernij was reeds sterk verweven met de Amerikaanse politiek en door de Kansas-Nebraska Akte 

van 1854 en de Dredd Scott-rechtszaak waren de verhoudingen scherper dan ooit. In 1854 leek het 

er op dat Lincolns politieke carrière niet meer van de grond zou komen.39 Na de Kansas-Nebraska 

Akte sloot hij zich bij de Republikeinse partij aan. Veel politici keken anders tegen slavernij aan, zo 

ook Lincoln. Eric Foner zegt daarover: 'He had long believed slavery to rest "on both injustice and bad 

policy" but had never considered opposition to its expansions the basis on which a political party 

could or should be formed. Now, he concluded "the question is a paramount one."'40 George M. 
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Fredrickson is het daarmee eens en zegt ook dat Lincoln zich eerst niet bemoeide met de rechten van 

slaven omdat het voor hem politiek niet verstandig was om zich te binden aan ideeën die als radicaal 

opgevat konden worden en die zijn politieke carrière konden beschadigen.41 Het citaat van Foner 

geeft ook goed Lincolns ontwikkeling in zijn denken over slavernij aan, iets wat Foner in zijn boek 

benadrukt.  

 Als lid van de nieuwe Republikeinse Partij nam Lincoln het in 1858 op tegen Douglas in de 

strijd om de Senaatszetel van de staat Illinois. Campagne voeren betekende in Lincolns tijd vooral 

steden langsgaan om daar redevoeringen te houden. Bij presidentiële verkiezingen werd er niet door 

de kandidaat zelf campagne gevoerd. Dat werd gedaan door vertrouwelingen. Lincoln begon zijn 

Senaatscampagne met een speech die later een van zijn bekendste redevoeringen zou worden. Het 

wordt de "House divided" speech genoemd. Lincoln sprak hier over de verdeelde natie waar één 

helft pro-slavernij was en de andere helft anti-slavernij.  

 

'A house divided against itself cannot stand. I believe this government cannot endure, permanently half slave 

and half free. I do not expect the Union the be dissolved - I do not expect the house to fall - but I do expect it 

will cease to be divided. I will become all one thing, or all the other. Either the opponents of slavery, will arrest 

the further spread of it, and place it where the public mind shall rest in the belief that it is in course of ultimate 

extinction; or its advocates will push it forward, till it shall become alike lawful in all the States, old as well as 

new - North as wel as South. Have we no tendency to the latter condition?'.
42

 

 

 Deze passage is bekend geworden door zijn omschrijving van een verdeelde natie als een 

verdeeld huis. Het kreeg tijdens de burgeroorlog een heel actuele betekenis. Lincoln gaf in deze 

passage aan dat hij voorzag dat het land een toekomst had waar slavernij overal toegestaan was, of 

waar het overal juist niet toegestaan was. Hij stelde dus dat de fragiele status quo die het land 

decennialang kende zou eindigen. Hij zei hier ook iets wat een centrale plek had in de Republikeinse 

partij en in zijn senaatscampagne. Hij legde de nadruk op het tegenhouden van de verspreiding van 

slavernij. Afschaffing van slavernij was niet aan de orde, want slavernij zou, als de verspreiding was 

gestopt, vanzelf uitsterven. De rest van de speech besteedde Lincoln de opkomst en het gevaar van 

de Zuidelijke "slavenmacht".  

 Lincoln gaf de kiezers van Illinois eigenlijk maar één keuze. Steun slavernij of verzet je er 

tegen. Hij vond dat de sleutel tot het oplossen van het vraagstuk niet in rechtbanken of in het 

Congres te vinden was. Het publiek was volgens hem degene die een oordeel over het vraagstuk zou 
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vellen.43 Zijn campagne werd gekenmerkt door het nauwkeurig kijken naar het stemgedrag van de 

inwoners van Illinois. Zo wist Lincoln waar hij het beste campagne kon voeren en welke woorden hij 

in welke stad moest zeggen. Met de "House divided" speech distantieerde hij zich ook sterk van 

Douglas, die zich de laatste jaren had afgekeerd van het Zuiden en zich naar voren bracht als 

voorvechter van het Noorden.  

 De toon van de "House divided" speech was voor de contemporaine toehoorder opmerkelijk 

radicaal. Geen enkel leidend politicus in de Republikeinse partij had zich tot dan toe zo radicaal 

uitgelaten over slavernij.44 Het was zelfs zo erg dat rondom Lincoln mensen negatief over de speech 

spraken. Het zou te radicaal zijn. Redacteur van de Chicago Tribune John Locke Scripps vond zelfs dat 

het niet anders kon of de mensen die de speech hoorden of lazen begrepen het als een 

oorlogsverklaring aan de slavenstaten.45 Lincoln was zich zeer bewust van de impact van zijn rede en 

matigde in de maanden die erop volgden zijn toon. Hij vertelde Scripps dat hij feitelijk niet eens een 

kant had gekozen, maar gewoon een voorspelling deed. Hij had daar natuurlijk gelijk in. Lincoln stond 

echter wel achter zijn speech. Donald zegt dat het voor Lincoln de beste manier was om zijn 

campagne te beginnen en bekendheid te krijgen, en, voor hem nog wel het belangrijkste, om een 

precedent te scheppen voor zijn daaropvolgende speeches om zodoende aan te tonen dat Douglas 

niet gekozen mocht worden.46 Het is in de lijn der verwachting dat Lincoln met zijn eerste 

campagnespeech diepe indruk wilde maken en dat hij met zijn "House divided" thema bekendheid 

kreeg in Illinois. Allen C. Guelzo is het daar niet helemaal mee eens. Guelzo meent dat Lincoln door 

de speech een kloof maakte tussen hem en de conservatieve Whigs en dat de speech hem daardoor 

zelfs de overwinning heeft gekost.47 Guelzo gaat met die laatste aanname wel erg ver. Lincoln was 

zelf een oud-Whig en zoals later duidelijk wordt gemaakt, had Lincoln nog genoeg kansen om zijn 

standpunt te matigen en zo de zweem van radicaliteit te verminderen. Duidelijk is dat Lincoln met 

deze speech niet zozeer het onrecht van slavernij als instituut aankaart, maar het gevaar die de 

verspreiding van slavernij bracht voor het behoud van de Unie.  

 Toch was Lincolns boodschap vrij voorzichtig. Hij sprak niet zozeer over het afschaffen van 

slavernij, maar hij sprak zich uit tegen de uitbreiding van slavernij naar staten waar nog geen slavernij 

was.48 Hij vond het een vreeswekkend idee dat slavernij zich op zo'n manier kon verspreiden. Dit was 

dan ook het belangrijkste thema voor Lincoln en het liep als een rode draad door zijn redevoeringen. 

                                                           
43

 Foner, The fiery trial, 100. 
44

 Ibidem. 
45

 Donald, Lincoln, 209. 
46

 Ibidem. 
47

 Allen C. Guelzo, 'Houses divided: Lincoln, Douglas and the political landscape of 1858', The Journal of 
American History, Vol. 94 no. 2 (September 2007), 391-417, 401. 
48

 Frans Verhagen. Lincoln. Een geniaal politicus, (Amersfoort 2012), 131. 



 
16 

Afschaffen van slavernij was nog helemaal niet aan de orde. Die gedachtesprong had Lincoln nog niet 

gemaakt.  

 Douglas was, net als Lincoln, niet voor slavernij. Douglas vond alleen dat mensen zelf 

mochten beslissen of hun staat slavernij toestond of niet. Ook als dat betekende dat een voorheen 

vrije staat dan een slavenstaat zou worden. Dit was Douglas' gevierde concept van de 

volkssoevereiniteit. Lincoln keurde dit concept goed, maar niet als het betekende dat slavernij naar 

een vrije staat kon komen. Om Douglas toch als proslavernij af te schilderen zei Lincoln over hem dat 

hij geen moreel kompas had.49 Volkssoevereiniteit was volgens Lincoln dan wel een goed bedacht en 

democratisch concept, maar niet als het betekende dat een mens een ander mens in eigendom kon 

hebben. Lincoln noemde dat morele onverschilligheid. En morele onverschilligheid was volgens 

Lincoln net zo erg als slavernij. Lincolns standpunt was dus: stop de verspreiding van slavernij, want 

het is een teken van morele onverschilligheid. 

 Elke speech die Lincoln gaf in zijn race om de Senaatszetel was een directe reactie op een 

voorgaande speech van Douglas. Elke redevoering werd gehouden in dezelfde plaats als waar 

Douglas zijn redevoering hield. Lincoln was vaak ook bij Douglas' speech aanwezig. 50 Zo wist hij zich 

ten koste van Douglas goed te profileren. Het was een strategische zet. Douglas was zowel in de staat 

als in het land vele malen bekender dan Lincoln. Toch vonden vele Republikeinen het volgen van 

Douglas denigrerend en onwaardig.51 Lincoln zag ook in dat zijn een-tweetjes met Douglas opgevat 

kon worden als een persoonlijke vete en dat het zo de aandacht kon afleiden van zijn campagne.52 

Lincoln daagde vervolgens Douglas uit tot een rechtstreeks debat. Douglas stemde toe en er werden 

zeven debatten georganiseerd die met enige dramatiek "de Grote Debatten" werden genoemd. Er 

was één ding heel bijzonder aan de debatten en dat was dat ze allemaal maar één onderwerp 

hadden, namelijk slavernij: '[...] thus reflecting "the public mind" of the late 1850s. [...] the debates 

offered a serious public discussion of the most fundamental problem dividing the nation [..].'53 

 Het belang van deze debatten lag dus niet alleen in Illinois, maar in het hele land. De 

debattenreeks werd een afspiegeling van de kloof tussen het Noorden en het Zuiden, tussen 

Republikeinen en Democraten en bovenal tussen antislavernij en proslavernij. Uitspraken die in deze 

debatten werden gedaan kregen landelijke betekenis. Een voorbeeld daarvan is de Freeport-doctrine 

van Douglas, waarover later meer wordt geschreven. 

 Nog voor deze zeven debatten had Lincoln in Chicago hard uitgehaald naar het principe van 

Douglas en de democraten dat de vrijheid, als zodanig genoemd in de Constitutie, niet voor de 
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zwarte bevolking zou gelden. Hij zei over die vrijheid dat: 'It does not stop with the negro. So I say in 

relation to the principle that all men are created equal, let it be as nearly reached as we can. Let us 

discard all this quibbling about this man and the other man - this race and that other race [..] and 

unite as one people throughout this land, until we shall once more stand up declaring that all men 

are created equal'. 54 Naar aanleiding van deze speech en van de "House divided" speech 

bestempelde de Democraten Lincoln als een radicaal. Lincoln begon dus aan de debatten met het 

predicaat van radicaal. 

 Van de zeven debatten springen er drie uit vanwege hun latere betekenis. Het gaat om het 

eerste, het tweede en het vierde debat. De eerste van de zeven speeches tussen Lincoln en Douglas 

ging voor Lincoln matig tot goed. Lincoln moest reageren op aanvallen van Douglas. Alle vragen 

hadden als onderwerp wat Lincoln, door Douglas afgeschilderd als radicaal en abolitionist, wilde 

doen aan slavernij als senator van Illinois.55 Lincoln reageerde dat hij helemaal geen radicaal was. Hij 

zei dat zijn echte positie zelfs zeer gematigd was en dat hij als hij alle macht van de wereld had nog 

niet zou weten wat hij zou moeten doen om slavernij te stoppen.56 Lincoln ging zelfs nog verder:  

 

I will say here, while upon this subject, that I have no purpose, directly or indirectly, to interfere with the 

institution of slavery in the States where it exists. I believe I have no lawful right to do so, and I have no 

inclination to do so. I have no purpose to introduce political and social equality between the white and the 

black races. [...]
57

 

 

Deze bewering staat in schril contrast met zijn eerdere, radicaal opgevatte, uitingen in zijn "House 

divided" speech en de speech die hij in Chicago gaf. Het is wel duidelijk dat het Lincoln niet beviel om 

als radicaal bestempeld te worden en hij zette zich er dan ook vanaf door te verkondigen dat er 

waarschijnlijk nooit politieke en sociale gelijkheid tussen blanken en zwarten zal bestaan. Fredrickson 

meent dat Lincoln in het eerste debat zijn ware gevoelens over slavernij toonde.58 Hij vindt dat 

Lincolns opvattingen tijdens alle zeven debatten laten zien dat hij wel degelijk racistisch was en dat 

hij de zwarte bevolking, vergeleken met de blanken, als intellectueel minderwaardig zag. Fredrickson 

gaat in zijn artikel nogal hard in op het racisme dat Lincoln volgens hem bezat. Hij gaat echter voorbij 

aan de gevoelens van de gemiddelde Amerikaan, bij wie absolute gelijkheid tussen blank en zwart 

nog echt een stap te ver was. Lincolns mening over de politieke en sociale gelijkheid tussen blanken 

en zwarten was geenszins vreemd. Het is te anachronistisch om Lincoln of ieder ander met dezelfde 
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opvatting als racistisch te bestempelen. In de biografieën van Foner, Donald en Verhagen wordt 

Lincoln ook niet als racistisch behandeld. 

 Het is trouwens opmerkelijk dat in het eerste debat Douglas het woord "abolitionist", of 

varianten daarop, drieëndertig keer gebruikt. Uiteraard maken ze dan deel uit van een beschuldiging 

aan het adres van Lincoln. Lincoln gebruikt het woord maar drie keer, elf keer minder dan zijn 

tegenstander. De keren dat hij het woord gebruikt herhaalt hij een beschuldiging van Douglas. Dit 

laat zien dat voor Lincoln afschaffing niet op de agenda stond. Wellicht wilde hij zo ook een afstand 

creëren tussen hem en abolitionisten. Bij Douglas paste het in zijn strategie om Lincoln als 

abolitionist af te schilderen. 

 Het tweede debat verliep voor Lincoln erg goed. Het was hem gelukt Douglas in een hoek te 

drijven en hem uitspraken te ontlokken die Douglas landelijk veel steun deed verliezen. Lincoln stelde 

zijn rivaal voor een dilemma door hem tussen twee standpunten te laten kiezen, standpunten die 

Douglas liever helemaal niet wilde nemen. Lincoln vroeg of de burgers van de Verenigde Staten nog 

wel in staat waren om slavernij in hun staat te weren, na de beruchte Dredd Scott-uitspraak van het 

Hooggerechtshof. Als dat niet zo was, dan betekende het dat slavernij overal legaal was en dat 

Douglas' ideaal van volkssoevereiniteit geen stand hield. Was het wel zo, dan nam Douglas afstand 

van het Hooggerechtshof en van zijn radicale proslavernij aanhangers.59 Douglas vond dat op lokaal 

niveau burgers slavernij konden stoppen. Het Hooggerechtshof deed uitspraken over abstracte 

gevallen, dus in concrete gevallen kon slavernij geweerd worden. Deze uitspraak zou landelijk bekend 

worden als de Freeport-doctrine, genoemd naar de plaats van het derde debat. Het zou volgens 

Verhagen Douglas later voor veel moeilijkheden met zijn achterban zorgen. Verhagen hecht 

historisch grote waarde aan de Freeport-doctrine: in positieve zin voor Lincoln en in negatieve zin 

voor Douglas. D. E. Fehrenbacher heeft een tegengestelde opvatting. Fehrenbacher vindt ten eerste 

dat Lincolns vraag in campagnetijd volstrekt logisch was en dat Douglas' antwoord helemaal geen 

grote gevolgen had.60 Douglas uitspraak in Freeport moet volgens hem opgevat worden als een 

culminatie van eerdere uitspraken en beleidswijzigingen. Fehrenbacher maakt overtuigend duidelijk 

dat Douglas zich al aan het afkeren was van de zuidelijke Democraten en dat zijn uitspraak helemaal 

niet zo schokkend was. Desondanks was het uitlokken van een dergelijke uitspraak een overwinning 

voor Lincoln. Ook Donald en Foner benadrukken de Freeport-doctrine niet. Net als Fehrenbacher 

zetten ze de uitspraak van Douglas in een brede context. 

 In het vierde debat, dat Lincoln mocht beginnen, vertelde hij een verhaal van een oude man 

die aan hem had gevraagd wat hij vond van absolute gelijkheid tussen blanken en zwarten. Wat 
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volgde was een conservatief antwoord van Lincoln, die hij volgens Verhagen heel doelmatig juist in 

deze speech had geplaatst, omdat hij zich op dat moment in het conservatieve zuiden van Illinois 

bevond. Zijn antwoord op de vraag van de oude man was dat hij: '[...] not, nor ever have been, in 

favor of bringing about in any way the social and political equality of the white and black races. [..] I 

am not nor ever have been in favor of making voters or jurors of negroes, nor qualifying them to hold 

office, nor to intermarry with white people.'61 Vervolgens bracht hij de fysieke verschillen tussen de 

blanke en zwarte bevolking naar voren als zichtbare reden dat er nooit sprake van gehele gelijkheid 

kan zijn. Lincoln had dit ook al in het eerste debat uiteengezet, maar nu maakte hij er zijn centrale 

punt van waardoor het veel meer opviel. Zoals gezegd meent Verhagen dat Lincoln deze boodschap 

strategisch timede door het in het conservatieve zuiden te zeggen. Donald analyseert de passage niet 

zozeer op politieke strategie. Hij vind vooral dat het de persoonlijke gevoelens van Lincoln over 

slavernij en de zwarte bevolking toonde: 'It also represented Lincolns deeply held personal views [...] 

he did not know whether they could ever fit into a free society [...]'.62 Fredrickson stelt Donald in het 

gelijk. Hij zegt dat in dit debat het duidelijkst naar voren komt wat Lincolns mening is over de zwarte 

bevolking in Amerika.63  

 Het vierde debat is een opmerkelijk mengsel van strategische politiek en het uiten van ware 

gevoelens. Lincoln wilde misschien tijdens een van de zeven debatten kwijt hoe hij echt over slavernij 

en de Afro-Amerikaanse bevolking dacht. Vandaar dat hij het vierde debat begon met een verhaal 

waardoor hij zijn nogal conservatieve visie kon uitspreken. Dat hij dit deed in een conservatief gebied 

van Illinois hoeft niet te betekenen dat het alleen maar strategisch was. Lincoln kon het ook als een 

buitenkans zien om juist in een conservatieve plaats zijn persoonlijke visie te uiten. 

 Lincolns belangrijkste thema was de morele onverschilligheid die gepaard ging met de 

verspreiding van slavernij. Lincolns hele campagne draaide om dit punt: 'Lincoln betoogde dat het de 

hele samenleving corrumpeerde omdat het een ontmenselijking betekende van de zwarte 

Amerikaan, een systeem van hiërarchie impliceerde, van ondergeschikten en superieuren van 

afhankelijkheid en patronage. Alles wat Amerika niet was. Niet moest zijn.', aldus Verhagen.64 Hoe 

meer het ging over morele onverschilligheid hoe beter Lincoln het deed in de debatten. Tegelijkertijd 

presteerde Douglas steeds slechter. Toch was het uiteindelijk Douglas die nipt wist te winnen. 

 Lincolns senaatscampagne van 1858 leunde op twee standpunten: slavernij mocht niet 

verspreidt worden naar gebieden die nog geen slavernij kenden en iemand die dat wel toeliet 

maakte zich schuldig aan morele onverschilligheid. Deze twee standpunten waren samen het enige 

waardoor Lincoln zich van Douglas kon afzetten en het was aan Lincolns kwaliteiten te danken dat hij 
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de zeven debatten tussen hem en Douglas erop kon toespitsen. Zijn senaatscampagne geeft ook 

duidelijk weer hoe goed Lincoln wist op welke momenten hij wat over slavernij moest zeggen. Hij 

begon door met de deur in huis te vallen door een toekomst te schetsen waar Amerika overal 

slavernij kende of helemaal niet. De "House divided" speech was in toon radicaal, maar, met de 

burgeroorlog in het achterhoofd, nog redelijk voorzichtig. Zijn campagne was gericht op het publiek. 

In conservatieve oorden benadrukte hij dat de zwarte bevolking weliswaar een natuurlijk recht op 

vrijheid had, maar dat hij niets zag in een politieke en sociale gelijkheid. En wellicht zag hij in de 

conservatieve gebieden zijn kans schoon om zijn eigen persoonlijke visie over de zwarte bevolking te 

uiten. Kortom, Lincoln wist wanneer hij een ietwat radicale toon moest aanslaan en wanneer hij 

conservatief moest overkomen. Afschaffing van slavernij of het emanciperen van slaven waren 

onderwerpen die voor Lincoln niet aan de orde waren. 

 Lincolns flexibele en pragmatische houding was niet alleen om een campagne te winnen 

maar ook om tegelijkertijd de Republikeinse partij in Illinois, die nog jong en fragiel was, bijeen te 

houden. Door een opvatting aan te nemen dat zowel radicalen als conservatieven kon binden 

probeerde hij de partij in balans te houden. Het vasthouden aan zijn twee standpunten ten opzichte 

van slavernij zorgde ervoor dat hij de ultieme gematigde politicus in zijn partij werd. 

 

Lincolns presidentskandidaatschap 

Voor Lincoln was een positie als president of zelfs een kans om Republikeins presidentskandidaat te 

zijn nog niet realistisch. Lincoln hield lezingen en spande zich in om de Republikeinse partij in zijn 

staat bij elkaar te houden. En als de Republikeinse leider in Illinois voelde hij zich verantwoordelijk 

om de Republikeinse partij naar de overwinning te leiden in de presidentsverkiezingen van 1860. Zo 

bemoeide hij zich ook met de partijcohesie in andere staten. Lincoln hield niet alleen lezingen in zijn 

thuisstaat, maar ook in andere noordelijke staten, waar hij positief werd onthaald en waar zijn 

speeches bij het publiek goed vielen. Steeds meer mensen rondom Lincoln vonden dat hij zich 

kandidaat moest stellen en ook Lincoln zelf speelde met het idee.65 Niettemin was hij er nog niet 

serieus mee bezig. Hij vond dat hij niet uit het juiste hout was gesneden om president te zijn. Kranten 

zagen hem nog niet als serieuze kandidaat, maar alleen als een prominent Republikein die alleen zijn 

eigen staat Illinois achter zich kon krijgen.66 

 Opvallend is dat de mate van succes in het verkrijgen van het kandidaatschap afhankelijk was 

van de opvatting die de leidende politici hadden over slavernij. Dit geeft maar weer eens aan hoe 

belangrijk het onderwerp was voor de presidentsverkiezingen van 1860. De belangrijkste 

Republikeinse politicus die kans maakte op het kandidaatschap was William H. Seward, die een lange 

                                                           
65

 Donald, Lincoln, 235. 
66

 Ibidem. 



 
21 

en succesvolle staat van dienst had maar tevens bekend stond om zijn radicale ideeën. Na Seward 

was Salmon P. Chase een goede kanshebber. Chase kwam uit het oosten, was minder radicaal dan 

Seward, maar het ontbrak hem aan charisma en politieke vaardigheid. Een andere Republikeinse 

bekendheid was Simon Cameron, die buiten zijn thuisstaat Pennsylvania weinig aanhangers had en 

ook nog eens een zweem van financieel corruptie om zich heen had. Een vierde kanshebber was 

Edward Bates. Bates was niet eens een Republikein en ook al op leeftijd, maar als zuiderling had hij 

conservatievere opvattingen dat zijn medestrevers. Lincoln zat qua opvattingen in het midden.67 

  Lincoln besefte dat hij tegen deze beter bekende kandidaten kans maakte omdat ze allemaal 

tekortkomingen hadden. Hij ging nu voor het kandidaatschap. Zijn strategie was niet om zijn 

kandidaatstelling van de daken te schreeuwen, maar om stil en zet na zet zijn nominatie vast te 

stellen. Zo liet hij zijn speeches publiceren en schreef hij een autobiografie. Beide werden bestsellers. 

Daarnaast ging hij door met het geven van lezingen om zo zijn nog minimale landelijke bekendheid 

vast te houden en, als het meezat, te vergroten. Eén zo'n kans werd aan Lincoln geboden toen hem 

werd gevraagd om in New York een lezing te geven. New York was de thuisbasis van Seward, zijn 

grootste rivaal.  

 De redevoering die hij in New York gaf wordt de "Cooper Union" speech genoemd, naar het 

gebouw waar het plaatsvond. Het was een groot succes en gaf hem bekendheid in het oostelijke deel 

van het noorden. In zijn speech zette hij zich wederom af tegen de morele onverschilligheid van 

Douglas en de Democraten.68 Ook keerde hij zich af van de radicaliteit waarmee zuiderlingen slavernij 

verdedigden, maar distantieerde zich ook van radicale tendensen in de Republikeinse partij. Lincoln 

vertelde wat de Noordelingen moesten doen en dat was om zonder angst en met vastberadenheid 

standhouden in hun strijd om de verspreiding van slavernij te stoppen en het in de staten te houden 

waar het al bestond.69  

 Donald analyseert de aantrekkingskracht van Lincolns speech: 'Lincolns language contributed 

to the effect he sought; the careful structure of the speech, the absence of incendiary rhetoric [...] all 

suggested reasonableness and stability, not wide-eyed fanaticism.'70 Dit is belangrijk. Het paste in 

Lincolns voornemen om over te komen als de gematigde Republikein die zich niet alleen door zijn 

emoties laat leiden. Na New York hield hij in het oosten nog meer lezingen met dezelfde toon en 

boodschap. Bij thuiskomst liet hij eindelijk doorschemeren een kandidaat te willen zijn voor de 

verkiezingen.  

 Zijn overwinning leek bijna simpel. Het Noorden stemde bijna alleen op Lincoln, terwijl het 

Zuiden meer verdeeld was. Lincoln had zich geprofileerd als de gematigde politicus en de ultieme 
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tweede keuze. Lincoln hoefde zich alleen maar aan de basis vast te houden die hij tijdens de 

Senaatsverkiezingen had opgebouwd. De nadruk lag op het tegenhouden van de verspreiding van 

slavernij, omdat het moreel fout was om slavernij in toekomstige staten toe te laten. Dit standpunt 

was voor de Republikeinen gematigd en redelijk en gecombineerd met Lincolns relatieve 

onbekendheid maakte dit Lincoln niet alleen de ideale presidentskandidaat voor zijn eigen partij, 

maar voor het hele Noorden. 

 Lincoln won bekendheid door zijn optreden als de man van het midden, de gematigde 

politicus. Doordat de presidentsverkiezingen van 1860 zoveel werden beïnvloed door de 

slavernijkwestie hielp zijn standpunt in het slavernijdebat bij zijn overwinning. Hij wist feilloos hoe de 

politieke realiteit er uitzag en wat de publieke opinie was over slavernij. Die sentimenten wist hij zo 

te gebruiken dat hij voor iedere Republikein de beste presidentskandidaat was. Tijdens zijn 

campagnes kwamen zijn echte gevoelens ten opzichte van slavernij weinig naar voren. Hij sprak nooit 

emotioneel over slavernij, maar hield een zekere afstand door de immoraliteit van de verspreiding 

van slavernij te verkonding, alsook het gevaar dat het bracht voor het in stand houden van de Unie. 

Zijn unieke positie in het slavernijdebat bracht hem in het Witte Huis. 
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3. President Lincoln en zijn politieke leiderschap in het 
emancipatiedebat tot 1863 
 

In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar Lincolns opmerkelijk rol die hij als president speelde in 

het emancipatiedebat. In zijn pogingen zijn beleid uit te voeren werd hij constant gehinderd door de 

slechte resultaten op het slagveld. Hoe ging Lincoln als politiek leider om met het 

emancipatievraagstuk als president tijdens een burgeroorlog en hoe verschilde dat met zijn positie in 

het debat voordat hij president werd? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt rekening 

gehouden met Lincolns rol in de burgeroorlog en de wisselwerking tussen het Congres, het kabinet 

en Lincoln. De bronnen die hier behandeld worden - Lincolns eerste inauguratiespeech, de publieke 

brief aan Horace Greeley, de Emancipatieverklaring en zijn jaarlijkse boodschap van 1862 aan het 

Congres -worden onderzocht om te zien of Lincolns politiek leiderschap en handelen wel of niet 

veranderd en hoe dat samenhangt met de Emancipatieverklaring. Dit in tegenstelling tot het gebruik 

van de bronnen door Donald, Foner en Verhagen die ze meer afzonderlijk behandelen en waar ze 

niet letten op het constante in zijn politieke leiderschap. Ook hier wordt gekeken naar de manier 

waarop Lincoln zijn mening overbracht op zijn publiek, wat de gevolgen daarvan waren en hoe hij 

zich in het politieke spectrum positioneerde.  

 

Lincolns nieuwe positie in het emancipatiedebat 

Lincoln had meteen met de grootste crisis te maken die Amerika heeft gekend toen de zeven 

zuidelijkste slavenstaten zich afscheidden en hun onafhankelijkheid uitriepen. Lincoln had moeite om 

een consistent beleid te ontwikkelen om het land bijeen te houden en ook om te voorkomen dat zijn 

eigen partij uiteen zou vallen.71 Voor Lincoln was echter één ding duidelijk en dat was dat de 

afscheiding ongrondwettelijk en dus illegaal was en hij daarom het recht had om in te grijpen 

mochten de afgescheiden staten geweld gebruiken in hun overtuiging onafhankelijk te zijn. In een 

storm van oproepen om zich meer compromisvol en verzoenend op te stellen omtrent de 

slavernijkwestie hield Lincoln vol in zijn overtuiging dat er niet te onderhandelen viel over zijn 

standpunt dat slavernij niet naar andere staten verspreid mocht worden. Volgens hem ging de 

afscheiding ook niet over het wel of niet afschaffen van slavernij, maar over de vraag of slavernij ook 

in toekomstige staten toegelaten mocht worden. Op andere punten, die hij niet essentieel vond, was 

hij wel bereid om tot compromissen te komen. Dit laat zien welke taak hij als president zichzelf 

oplegde. Zijn missie was het om het land bijeen te houden. De afscheiding van zuidelijkste staten was 

voor hem een belangrijker probleem om op te lossen dan slavernij. Het behoud van de unie woog 
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zwaarder dan het emanciperen van slaven. Ook bleef hij bij zijn standpunt dat het verspreiden van 

slavernij verkeerd was. 

 Donald denkt dat Lincolns vastberadenheid in het benadrukken van en het handelen in het 

belang van de Unie voort is gekomen uit zijn desillusie met hoe het Hooggerechtshof optrad in de 

zaak van Dred Scott.72 Zijn eerbied voor de wet en de Grondwet van Amerika had sindsdien een grote 

klap gekregen. Het concept van de Unie was nog ouder dan de Constitutie en stamde uit de tijd van 

voor de Amerikaanse Oorlog. Het was zijn enige, niet besmette, houvast tijdens zijn presidentschap. 

 Volgens hem was er maar een substantieel verschil tussen het Noorden en het Zuiden en dat 

was in zijn eigen woorden, sprekend tegen Zuiderling John A. Gilmer, tegenstander van de 

afscheiding: 'You think slavery is right and ought to be extended; we think it is wrong and ought to be 

restricted.'73 Hij zag het toegeven aan de eisen van de zuidelijke staten om zo een afscheiding te 

voorkomen een verloochening van het verkiezingsresultaat, het toegeven aan afpersing en een 

beleid dat, eenmaal uitgevoerd, eindeloos herhaald kon worden. Ook vond hij het niet kunnen dat in 

een democratie de minderheid eisen ging stellen, vanwege het gevoel en de gedachte onderdrukt te 

worden. Zo kon elke minderheid zich wel onderdrukt voelen. Een Senator uit Delaware, Willard 

Saulsbury, beschuldigde Lincoln er in 1862 van door zijn compromisloze houding de burgeroorlog te 

hebben veroorzaakt. Het citaat maakt ook duidelijk hoe Lincoln over het instituut slavernij dacht. 

Lincolns opvatting was namelijk dat slavernij verkeerd was en moest verdwijnen. Hij was echter van 

mening dat zoiets over een lange periode moest gebeuren, en niet onmiddellijk. 

 In zijn eerste inauguratiespeech maakte Lincoln duidelijk wat zijn standpunt was en wat de 

Zuiderlingen van hem konden verwachten. Een van de belangrijkste doelen was om burgers in de 

noordelijke staten van het Zuiden, die zich nog niet hadden afgescheiden, te overtuigen om in de 

Unie te blijven. Hij deed dat door terug te vallen op wat hij ook in het eerste debat met Douglas 

aankaartte:  

 

There has never been any reasonable cause for such apprehension. Indeed. the most ample evidence to the 

contrary has all the while existed. and been open to their inspection. It is found in nearly all the published 

speeches of him who now addresses -you. I do but quote from one of those speeches when I declare that "I 

have no purpose, directly or indirectly, to interfere with the institution of slavery in the States where it exists. I 

believe I have no lawful right to do so, and I have no inclination to do so."
74

  

 

Dit citaat laat zien dat Lincoln zijn standpunt herhaalde dat hij niet van plan was om in te grijpen in 

staten waar al slavernij was. Dit zei hij ook in het eerste debat met Douglas. In andere woorden zei hij 
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dus dat het (geheel) afschaffen van slavernij niet bij hem op de agenda stond. Het bijeen houden van 

het land en het volgen van de Constitutie was Lincolns leidraad in zijn speech.75 De afscheiding van 

de zeven zuidelijke staten was daarom ontoelaatbaar. Het volgen van de Constitutie laat zich 

bijvoorbeeld merken wanneer hij expliciet zijn onmin over het vonnis in de Dredd Scott-rechtszaak 

benoemd: 

 

"No person held to service or labor in one State, under the laws thereof, escaping into another, shall, in 

consequence of any law or regulation therein, be discharged from such service or labor, but shall be delivered 

up on claim of the party to whom such service or labor may be due."
76

 It is scarcely questioned that this 

provision was intended by those who made it, for the reclaiming of what we call fugitive slaves; and the 

intention of the law-giver is the law. 

 

Lincoln maakte hier zijn tegenstand openbaar met het door de Republikeinen verfoeide vonnis. Die 

was, volgens Lincoln, in strijd met de Constitutie. En het vonnis was de reden dat hij zich in 1858 

stortte op de senaatscampagne. 

 Lincoln greep in zijn inauguratiespeech ook terug op de brief die hij aan Gilmer had gestuurd 

door te zeggen dat er maar één verschil bestond tussen het Noorden en het Zuiden, namelijk 'One 

section of our country believes slavery is right, and ought to be extended, while the other believes it 

is wrong, and ought not to be extended.'77 Met deze zin herhaalde Lincoln zijn belangrijkste 

standpunt in de twee voorgaande campagnes. Hij doet dit overigens zonder het te koppelen aan de 

morele onverschilligheid van het laten verspreiden van slavernij, iet wat hij in zijn twee campagnes 

wel steeds deed. 

 Lincoln besloot met een poëtische oproep tot eenheid. Hij had oorspronkelijk een einde van 

zijn toespraak in gedachte die een stuk minder verzoenend en veel dwingender overkwam. Seward, 

eerder nog zijn grootste tegenstander in de strijd om het presidentkandidaatschap, verzocht hem de 

zin: 'With you, and not with me, is the solemn question of "Shall it be peace or a sword"' te 

vervangen. Lincoln deed dit, maar de toon bleef voor veel toehoorders erg bedreigend.78 Sommige 

abolitionisten waren negatief over het feit dat Lincoln de echte oorzaak van de crisis, het bestaan van 

slavernij onbenoemd liet, een kenmerkend verwijt dat Lincoln in het eerste deel van zijn 

presidentschap vaker te horen kreeg. De inauguratiespeech had niet het effect waarop Lincoln op 

had gehoopt. Het Zuiden vond dat hij aanstuurde op oorlog. 
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 De slavernijkwestie was in de beginperiode van zijn presidentschap voor Lincoln niet 

belangrijk. Zijn enige doel was de Unie bijeen te houden. De gebeurtenissen rondom Fort Sumter 

laten zien hoe weifelend Lincoln was in het begin. Hij wist niet goed wat een president kon en mocht 

en had geen benul van militaire zaken.79 Fort Sumter, in vijandelijk gebied, moest nodig bevoorraadt 

worden. Als hij dat niet deed dan gaf hij openlijk het fort op, deed hij het wel dat was het een 

provocatie en zou Lincoln de eerste stap in een burgeroorlog hebben gemaakt. Zijn oplossing laat 

zien hoe goed hij was in tijde van crisis.80 Lincoln stuurde een schip met alleen voedsel en medicijnen. 

Dat was geen provocatie, maar toch beschoten de Geconfedereerden het schip en het fort. Lincoln 

had het Zuiden uit de tent gelokt; nu hadden zij de eerste schoten gelost. De Fort Sumter-crisis was 

Lincolns eerste test als president. Hij had erdoor kennis kunnen maken met zijn generaals, hij had 

advies gevraagd aan zijn kabinetsleden die elk meer ervaring hadden in de landelijke politiek en hij 

was zelf met een oplossing gekomen. De uitkomst was voor Lincoln een welkom succes. Hij had 

namelijk een imago van weifelaar gekregen, maar dat verdween naar de achtergrond. 81 De aanval op 

Fort Sumter gaf Lincolns regering ook een duidelijk doel voor ogen: de Unie beschermen door de 

rebellie te beëindigen.  

 

Lincoln: oorlog en emancipatie 

Lincoln zag vooral constitutionele problemen met de burgeroorlog, die hij ongrondwettelijk achtte, 

en kwam daarmee overeen met het algemene beeld in het Noorden. Overigens moet gezegd worden 

dat Lincoln niet dacht of openlijk sprak over oorlog. Hij had het altijd over "rebellie". Op 4 juli 1861 

verklaarde hij in een bericht aan het Congres, die in een speciale zitting bijeen was gekomen, dat de 

afscheiding ongrondwettelijk was en er geen oorlog tussen twee landen maar een rebellie in één 

land gaande was. Het meest opzienbarende wat Lincoln berichtte was dat hij als hoofd van de 

uitvoerende macht en opperbevelhebber van het leger gerechtigd was om zonder of met minimale 

tussenkomst van het Congres of het Hooggerechtshof de oorlog mocht leiden.82 Hij vergrootte ook 

zijn macht door het rechtsbeginsel van habeas corpus op te schorten. Burgers konden hierdoor 

zonder gerechtelijk bevel onder meer worden gefouilleerd of vast worden gehouden. Volgens Lincoln 

had hij op grond van de wet deze macht, maar vele politici en juristen zetten daar hun vraagtekens 

bij.83 Toch werd Lincolns bericht aan het Congres in het Noorden goed ontvangen. Opvallend is dat 

tussen de positieve reacties, die veelal over de doelgerichtheid van Lincoln prezen, ook een aantal 
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reacties zaten die het goed vonden dat Lincoln het niet had over slavernij en ook de verspreiding van 

slavernij niet noemde.84 

 In het begin was Lincoln inderdaad meer bezig het land bij elkaar te houden, dan actie te 

ondernemen om de slaven te emanciperen. Zijn beleid in de eerste jaren was om de staten die 

grensden aan het Noorden - de staten Delaware, Maryland, Kentucky en Missouri - loyaal te houden 

aan de Unie. Het emanciperen van slaven zou kunnen betekenen dat die belangrijke grensstaten 

zouden overlopen naar de Confederatie. Maar het slavenprobleem kon niet genegeerd worden. Zo 

was er de kwestie van de ontsnapte slaven en hun status. Generaal Benjamin F. Butler, commandant 

van Fort Monroe, was degene die de kwestie niet naast zich neerlegde. Hij hoorde van ontsnapte 

slaven dat de Geconfedereerden hun slaven inzetten in hun leger en hij besloot hetzelfde te doen bij 

slaven die naar het Noorden ontsnapten.85 Die slaven noemde hij de "contrabands of war". Lincoln 

vond het een goed idee en steunde het plan. Het nieuwe beleid bleef echter een keuze, waardoor 

sommige fortcommandanten en generaals besloten om geen slaven op te nemen als soldaat en 

anderen juist wel. Ook bleef de status van vrouwelijke slaven en kinderen onbesproken en bleef een 

publieke bekendmaking van het nieuwe beleid, als het een beleid genoemd kan worden, uit. Dit 

kenmerkt de voorzichtigheid die Lincoln tentoonstelde als het ging om slavernij. 

 De actie van Butler bleef niet zonder gevolgen. John C. Frémont, hoofdcommandant in de 

staat Missouri, bouwde voort op het idee om ontsnapte slaven te bevrijden.86 Hij ging zover om alle 

slaven - mannen, vrouwen en kinderen - die toebehoorden aan rebellen te bevrijden. Dat ging voor 

Lincoln te ver. Lincolns eerste grote doel aan het begin van de oorlog was om Kentucky, een 

grensstaat, dermate tevreden te houden dat ze zich niet aan zouden sluiten bij de Confederatie. Hij 

vroeg Frémont dan ook om zijn emancipatiebeleid af te zwakken, om zodoende Kentucky niet af te 

schrikken. Frémont weigerde en stuurde tevergeefs zijn vrouw naar Lincoln om voor hem te pleiten. 

Lincoln legde aan haar uit waarom het beleid van haar man verkeerd was: ‘It was a war for a great 

national idea, the Union, and General Frémont should not have dragged the Negro into it.'87 Deze 

uitspraak geeft goed weer wat de prioriteit van Lincoln was: de Unie en niet emancipatie. Meer dan 

een maand later onthief Lincoln Frémont van zijn functies.88 Deze heftige reactie is te wijten aan het 

gevaar dat Frémont bezorgde voor Lincolns plan om alleen het behoud van de Unie als doel van de 

oorlog te hebben. Emancipatie zou volgens Lincoln alleen maar voor verdeeldheid zorgen. 

 Toch was het in meerdere opzichten een opzienbarende beslissing van Lincoln. Ten eerste 

was Frémont een zeer bekende en gerespecteerde Republikein, van radicale snit, en was hij de 
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eerste Republikeinse presidentskandidaat ooit geweest. Het beleid van emancipatie dat Frémont in 

Missouri toepaste was bij het noordelijke publiek en bij de politici erg populair. Foner zegt over het 

ontslag van de generaal door Lincoln dat: 'To Radicals, it represented a telling blow against slavery; to 

others, a justified punishment of rebels and a legitimate means of weakening the Confederate war 

effort.'89 De Frémont-affaire is des te opvallender omdat Lincoln, door de eerste Noordelijke militaire 

nederlaag bij Bull Run, al in een negatief daglicht stond. Lincoln was een politicus die altijd in de 

gaten hield wat het publiek wilde en hij moest hebben geweten dat zijn besluit om Frémont te 

ontslaan verkeerd zou vallen. De Frémont-affaire laat goed zien dat Lincoln niets moest weten van 

onmiddellijke emancipatie en dat hij zelf de regie wilde blijven hebben.  

 Republikeinen spraken hun afkeuring uit over Lincolns houding ten aanzien van slavernij. 

Steeds meer stemmen gingen op om de oorzaak van de oorlog voor eens en voor altijd te benoemen: 

'[...]"Mr. Lincoln, for God's sake and your Country's sake rise to the realization that this is a Slave-

holders rebellion"', verzuchtte een Congreslid.90 Donald zegt echter dat Lincolns visie op slavernij niet 

eens zo veel verschilde met die van zijn critici: 'He thought is was wrong and should continue to think 

so. He agreed that slavery was "somehow" the cause of the war and he did not think it could long 

survive the present conflict.91 Hier komt duidelijk Donalds nadruk op Lincons passiviteit naar boven. 

Lincoln had ook enkele antislavernijmaatregelen genomen die weliswaar klein waren, maar waardoor 

hij zich distantieerde van voorgaande, proslavernijregeringen. De opvallendste van die maatregelen 

was dat Lincoln het verspreiden van slavernij in toekomstige staten verbood, daarmee een eerdere 

beslissing van het Hooggerechtshof naast zeer neer leggend. Het stoppen van de verspreiding van 

slavernij was waar zowel zijn senaatscampagne als zijn presidentscampagne om draaide. Lincoln 

loste met deze wet zijn grootste politieke belofte in. Maar meer ingrijpende maatregelen kwamen er 

niet. Donald: 'But he was reluctant to adopt more sweeping policies, [...] he warned against hastily 

adopting "radical en extreme measures, which may reach the loyal as the disloyal" [...] and he was 

not yet ready to strike at slavery in the Confederacy - especially since nothing he could do or say 

would have any practical effect there.'92 Dit citaat van Donald benoemd zowel de voorzichtige als de 

pragmatisch kant van Lincoln. Hij handelde voorzichtig om de grensstaten niet te kwetsen en hij was 

pragmatisch genoeg om in te zien dat het emanciperen van Zuidelijke slaven door het Noorden niet 

praktisch was. De constante kritiek op het gebrek aan emancipatiebeleid zorgde er wel voor dat 

Lincoln zich gedwongen voelde om serieus over het vraagstuk na te denken.  

  Lincolns besluit om de radicale Frémont te ontslaan viel dus slecht. De conservatievere 

Democraten waren de enige die wel het besluit waardeerden. Een storm van kritiek viel over Lincoln. 
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Het politieke debat was nu een publiek debat geworden. Radicalen en abolitionisten, verbolgen over 

het besluit van Lincoln, voerden campagne om hem en zijn ministers en het publiek in het Noorden 

te overtuigen van het belang om emancipatie deel uit te laten maken van het oorlogsbeleid. 

Verschillende Republikeinse kopstukken praatten over emancipatie als doel, maar niemand brak 

openlijk met Lincoln. Lincoln zelf merkte op dat hij zich bewust was van wat er speelde en dat hij met 

de nodige voorzichtigheid en zijn beste oordeel er iets aan zou doen.93 Opvallend is dat hij rustig 

bleef gedurende die kritische periode. Hij bleef achter zijn standpunt staan. 

  Lincolns behandeling van de zwarte "contrabands of war" laat zijn ambigue houding zien ten 

opzicht van slavernij. Op zich wilde hij wel vrijheid verlenen aan slaven, maar hij was er van overtuigd 

dat een dergelijke maatregel zijn oorlogsstrategie zou doen schaden. Hij keurde een kleinschalig plan 

van Butler goed, maar vond het grootschalige plan van Frémont te ver gaan. Ondanks de mogelijke 

gevolgen om tegen een populaire Radicaal in te gaan, besloot hij toch Frémont te ontslaan.  

 Lincoln begreep echter dat op het gebied van emancipatie wel iets moest gebeuren, al was 

het om een scheuring in zijn partij te voorkomen. In het begin van november 1861 ontmoette hij 

representanten van de staat Delaware. Daar wilde Lincoln een geleidelijk proces van 

gecompenseerde emancipatie beginnen, gefinancierd door de federale overheid.94 Dat hield in dat 

slaveneigenaren gecompenseerd werden voor het verlies van hun geëmancipeerde slaven. Delaware 

was een strategische keus, omdat het een van de grensstaten met het Zuiden was. Dit paste in de 

strategie die Republikeinen ook voor de oorlog al voor ogen hadden: de grensstaten er van 

overtuigen dat slavernij op zijn retour was. Daarbij was het beleid van gecompenseerde emancipatie 

ook erg voorzichtig. Slavernij zou dan nog altijd dertig jaar blijven bestaan. Voortborduren op een 

bestaand beleid en een grote mate van voorzichtigheid zijn dan op het eerste gezicht de kwaliteiten 

die Lincoln kenmerkte. Alles om de grensstaten aan zijn zijde te houden.  

 Dit plan geeft goed aan op wat voor manier Lincoln slavernij wilde afschaffen. Het was een 

beleid dat door hem persoonlijk bedacht was. Als het aan hem lag werd het proces van geleidelijke, 

gecompenseerde emancipatie door het hele land ingevoerd. Het was een beleid waar hij volledig 

achterstond en hij zorgde er dan ook voor dat hij er in zijn kabinet genoeg steun voor had.95 Die 

steun zocht hij bij Salmon Chase, zijn efficiënte minister van Financiën, bij Montgomery Blair, 

conservatief en invloedrijk in de grensstaten en bij radicaal Sumner. Het was voor het eerst dat hij 

zich actief ging bemoeien met emancipatie en hij zorgde ervoor dat zijn beleid naar buiten werd 

gebracht als weloverwogen en breed gesteund. In het Noorden werd er overwegend goedkeurend 

op gereageerd. Maar het beleid was vooral gericht op de grensstaten. Het moest een aanlokkelijke 
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alternatief voor slavernij zijn. Helaas voor Lincoln reageerde de grensstaten nauwelijks.96 Delaware 

bleef de enige staat die gecompenseerde en geleidelijke emancipatie kreeg.  

 Het plan haakte goed in de Noordelijke antislavernij gevoelens. Echter, Radicalen achtten het 

beleid niet radicaal genoeg. Een week nadat het Congres het plan had goedgekeurd werd er een 

maatregel behandeld die ervoor moest zorgden dat slavernij in Washington D.C. zou worden 

afgeschaft. In het Congres werd hevig gedebatteerd over deze kwestie. Lincoln hield zich afzijdig, 

zoals te verwachten viel. Hij was bang dat afschaffing een negatief effect zou hebben op de 

grensstaten. Hij wilde dat in het wetsontwerp zou komen te staan dat de afschaffing geleidelijk 

moest gebeuren en gecompenseerd moest worden, en dat de kiezer erover zou beslissen. Ook vond 

hij het niet fijn dat de afschaffing opgelegd zou worden in plaats van dat het op vrijwillige basis 

gebeurde. Lincoln vond juist dat staten vrijwillig voor geleidelijke en gecompenseerde emancipatie 

moesten kiezen.97 Het Congres had alleen oren voor de compensatie. De afschaffing zou direct zijn en 

de kiezer zou geen invloed kunnen uitoefenen. Hoewel het wetsontwerp niet zijn voorkeursaspecten 

had, tekende hij het toch, na dagen van twijfelen.98 Het was de eerste keer dat slavernij als een 

institutie compleet werd afgeschaft.  

 Hier is goed te zien hoe Lincoln zich aan het begin van zijn presidentschap afzijdig hield van 

de pogingen tot emancipatie, zonder de regie te verliezen. Emancipatie bleef het onderwerp waar 

Lincoln het laatste woord over voerde. Zijn hoofdstrategie was echter het bijeenhouden van het land 

en gepraat over emancipatie maakte de belangrijke grensstaten zenuwachtig en kon volgens Lincoln 

niet anders dan die relatie beschadigen. Het ontslag van Frémont laat dat zien. Lincoln zat niet te 

wachten op iemand die op grote schaal slaven emancipeerde. Niettemin stond hij positief tegenover 

initiatieven van anderen, mits die niet zijn strategie in gevaar brachten. Lincoln maakte dan ook 

duidelijk hoe hij emancipatie voor ogen zag. Geleidelijk en gecompenseerd, in overeenstemming met 

staatsoverheden en daardoor grondwettelijk juist. Gebeurde dat niet, zoals in Washington D.C., dan 

ging hij pas na lang twijfelen akkoord. 

 De slavernijkwestie stond bij Lincoln niet meer aan de basis. Bij zijn twee 

verkiezingscampagnes was dat wel het geval, maar toen hij eenmaal president was zat hij met een 

groter probleem: de burgeroorlog. Lincoln had maar al te goed door dat het benadrukken van 

emancipatie of afschaffing alleen maar averechts kon werken. Zijn eerste prioriteit was het bijeen 

houden van het land en zijn partij door de burgeroorlog te winnen. Emancipatie van slaven paste 

gewoonweg niet in zijn beleid. 
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Een nieuw beleid 

De geleidelijke emancipatie in Delaware en het afschaffen van slavernij in Washington D.C. waren 

opmerkelijke besluiten en overwinningen voor de abolitionisten. Misschien was dat ook de reden dat 

deze twee initiatieven voor een stagnatie in het emancipatiebeleid veroorzaakten. Niet-

abolitionisten vonden het wel even goed zo. Nu was het echter Lincoln, die zich steeds redelijk 

afzijdig had gehouden in het emancipatiedebat, die de noodzaak van emancipatie begon in te zien. 

Midden jaren 1862 zat Lincoln met een aantal grote problemen, die Verhagen kort samenvat: ‘Hoe 

kon je de oorzaak van de oorlog [slavernij] wegnemen, Groot-Brittannië buiten het conflict houden, 

het potentiële vluchtelingenprobleem van vrijgelaten zwarten oplossen, de Confederatie 

ondermijnen en toch de steun behouden van noordelijke Democraten en de grensstaten?’.99 De 

oorlog verliep slecht. Lincoln wist dat er iets aan de oorzaak van de oorlog, namelijk slavernij, zou 

moeten worden gedaan. Hij realiseerde dat hij zijn voorzichtige koers moest laten varen. De Unie zou 

alleen gered kunnen worden als hij slavernij afschafte.100  

 Halverwege juni 1862 had hij al voor zichzelf besloten dat er iets moest veranderen: '[...] he 

observed that he had no legal or constitutional reservations about issuing an emancipation 

proclamation because, "as commander-in-chief of the army and navy, in time of war, I suppose I have 

a right to take any measure which may best subdue the enemy."'101 Donald zegt ook dat Lincoln nu 

over emancipatie dacht als beleid en niet als een principekwestie. Donald heeft daarin gelijk. Lincolns 

mening dat emancipatie als oorlogsmaatregel gebruikt kan worden illustreert dat hij over 

emancipatie geen hevige emotionele gevoelens koesterde. Zijn afstandelijke taalgebruik maakt dat 

duidelijk. Het was voor hem belangrijker om de oorlog te winnen en het land te herenigen dan om 

slaven te emanciperen.  

 Lincoln was uiteraard niet de enige die over gehele emancipatie dacht. Het Congres was de 

traagheid van Lincolns emancipatiebeleid beu en was onder leiding van een aantal Radicalen, 

waaronder Sumner, begonnen aan een wetsvoorstel voor gehele en directe emancipatie.102 Lincoln 

wilde echter het heft in eigen handen blijven houden en een conflict met het Congres voorkomen. 

Ook wilde hij zich niet gedwongen voelen om zijn handtekening onder een document te zetten dat 

niet zijn goedkeuring had. Zijn beslissing om een emancipatie proclamatie uit te vaardigen was dus 

zeer politiek en pragmatisch van aard. 

 Op 22 juli 1862 presenteerde Lincoln een nieuw wetsontwerp aan zijn kabinet.103 Lincoln 

deelde zijn kabinet mee dat hij vastbesloten was deze stap te zetten en dat hij zijn ministers niet bij 
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elkaar had geroepen omdat hij advies nodig had, maar om de proclamatie met hen te bespreken. 104 

Dat hij dit zo doet laat merken dat hij serieus was in zijn intentie om een emancipatieverklaring uit te 

vaardigen en dat niemand daar iets aan kon veranderen. Het document bestond aanvankelijk uit drie 

zinnen. De eerste citeerde een al eerder aangenomen wet, de Second Confiscation Act, waarin stond 

dat als de rebellie niet binnen zestig dagen stopte er eigendommen van de Geconfedereerden 

zouden worden geconfisqueerd, waaronder slaven. De tweede zin bevestigde Lincolns steun voor 

gecompenseerde en geleidelijke emancipatie. De laatste zin verklaarde dat Lincoln, in zijn positie als 

opperbevelhebber, op 1 januari 1863 “all persons held as slaves within any state or states shall then, 

thenceforward, and forever, be free.”105 Deze zin lag aan de basis voor de Emancipatieverklaring. De 

laatste zin was om meerdere redenen opzienbarend. In eerdere stappen om slaven te emanciperen 

werd er nauwkeurig gekeken of het ging om een loyale of een Geconfedereerde slaveneigenaar. Daar 

werd nu geen onderscheid in gemaakt. Ten tweede besloegen die emancipatiemaatregelen slaven 

die onder de controle van de Unie waren. Nu ging het om alle slaven die onder de Confederatie 

vielen. Ten derde zou de emancipatie gelijk en zonder compensatie plaatsvinden, in tegenstelling tot 

de geleidelijke en gecompenseerde emancipatie.  

 Dit was een belangrijke breuk in Lincolns presidentschap en emancipatiebeleid. Hij was het 

die iedere poging tot emancipatie nauwkeurig bekeek en vaak afwees, anticiperend op een negatief 

onthaal van de grensstaten. Hij zag echter geen andere keus. Emancipatie was een noodzaak voor 

een Noordelijke overwinning geworden en was daarom bespreekbaar. En dat niet alleen. Hoewel hij 

nog steeds zijn voorkeur en steun gaf voor geleidelijke, gecompenseerde emancipatie, legde hij zijn 

principes opzij en kwam met een plan dat onmiddellijke en niet gecompenseerde emancipatie 

voorzag. Zijn kabinet was hopeloos verdeeld over het document. Seward, de radicaal, was verrassend 

genoeg tegen. Hij meende dat slavernij vanzelf uit zou sterven. Hij gaf Lincoln het advies om er in 

ieder geval mee te wachten. De Emancipatieproclamatie zou, in een tijd van militaire stagnatie en 

beslommeringen, opgevat kunnen worden als een wanhoopspoging. Lincoln zou dan lijken op een in 

de hoek gedreven kat. Lincoln besloot om te wachten op een militaire overwinning. Zoals altijd was 

zijn slavernijbeleid afhankelijk van generaals.  

 Lincoln ging heel pragmatisch om met zijn idee om een emancipatieproclamatie uit te 

vaardigen. Zo nu en dan ontving hij politici en andere politieke vrienden om over de mogelijkheid van 

emancipatie te praten. Een van die mensen was zijn oude vriend uit Illinois. Die vond zijn gepraat 

over emancipatie zo neutraal overkomen dat hij er van overtuigd was dat het er niet van zo 

komen.106 Naar buiten toe leek het er ook op dat gedachtes over een emancipatieverklaring bij 
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Lincoln niet belangrijk meer waren. Zo weigerde hij Afro-Amerikanen toe te laten in het leger.107 Het 

was weer een opzienbarende beslissing van Lincoln die tegen de wil van politici in ging. Abolitionisten 

vonden het niet meer dan logisch dat de zwarte bevolking mee zou vechten en anderen vonden het 

gewoon een goed idee omdat het Noorden dan meer mankracht zou hebben. Lincoln bleef bij zijn 

besluit. Men kon niet anders denken dan dat dit een president was bij wie emancipatie niet hoog op 

de agenda stond. 

 Lincoln was wel degelijk bezig met zijn emancipatieverklaring. Hij gaf aandacht aan iets wat 

hij altijd belangrijk vond: publieke opinie: 'Because one of the chief objections to emancipation was 

the widespread belief that whites and blacks could never live together harmoniously [...].'108 Lincoln 

was een van diegenen die dachten dat de blanke bevolking nooit in complete vrede met de zwarte 

bevolking kon leven. Lincoln was dan ook aanhanger van het idee om zwarten te koloniseren naar 

Afrika of naar gebieden in Zuid-Amerika die niet of nauwelijks bewoond waren. Hij geloofde in dit 

idee en nodigde een delegatie van Afro-Amerikanen uit om zijn plannen voor te leggen. Hij kreeg nul 

op rekest. Wat hij wel kreeg was kritiek van abolitionisten die in kranten hun afkeer niet verhulden. 

Een Afro-Amerikaanse redacteur vond dat Lincoln met dat plan duidelijk maakte dat '[...] he, his 

cabinet and most of the people, care but little for justice to the negro [...]'.  

 Donald zegt echter dat Lincolns pleidooi voor kolonisatie van zwarten niet alleen een plan 

was waar hij vol in geloofde, maar dat het ook een sluwe politieke zet was om het publiek voor te 

bereiden op een emancipatieverklaring.109 Donald, die normaal de passiviteit van Lincoln 

onderstreept, zet hier juist een actieve Lincoln neer. Het is een voorbeeld van de tegenstrijdigheden 

die William Hanchett bekritiseerde in zijn recensie.110 Foner vindt juist dat Lincolns mening over 

slavernij dermate was veranderd dat hij geen heil meer zag in kolonisatie.111 Lincoln wist in ieder 

geval dat, nu kolonisatie behandeld en afgekeurd was, een emancipatieverklaring voor de zo 

belangrijke grensstaten beter te verhapstukken was. Ook geloofde hij dat de angst van Noordelingen 

op een migratie van zwarten naar het Noorden nu afgezwakt was.  

 Een volgende stap in zijn missie om het publiek in het Noorden voor te bereiden op een 

emancipatieverklaring was een openbare brief geschreven aan Horace Greeley, een abolitionist en 

redacteur bij de New York Tribune. Greeley had kritiek geleverd op Lincoln en zijn gebrek aan 

emancipatiebeleid. In de openbare brief aan Greeley ging Lincoln in op enkele punten van kritiek. Hij 

sloot af met boodschap dat zijn pragmatisme benadrukte, alsook zijn gematigdheid en zijn nadruk op 

het behoud van de Unie. Hij schreef:  
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'My paramount object in this struggle is to save the Union, and is not either to save or to destroy slavery. If I 

could save the Union without freeing any slave I would do it, and if I could save it by freeing all the slaves I 

would do it; and if I could save it by by freeing some and leaving others alone I would also do that. What I do 

about slavery, and the colored race, I do because I believe it helps to save the Union; and what I forbear, I 

forbear because I do not believe it would help to save the Union.'
112

 

 

 Donald merkt op dat de boodschap die Lincoln overdraagt gezien kan worden als verwarrend 

en misschien zelfs misleidend.113 Lincoln schreef die openbare brief nadat hij al een 

emancipatieverklaring had geschreven, een document waar hij volledig achter stond. Donald heeft 

daarin gelijk, maar Lincoln wilde echter de Noordelijke bevolking geruststellen dat de oorlog geen 

kruistocht tegen slavernij zou worden. Tegelijkertijd gaf hij abolitionisten te kennen dat hij wel 

degelijk over emancipatie aan het nadenken was en dat het dus ook een reële mogelijkheid was. 

Lincolns brief werd overwegend goed ontvangen. Veel radicale politici zagen in de brief een 

voorteken dat het einde van slavernij nabij was. Het publiek was door Lincoln goed voorbereid op 

een emancipatieverklaring. Lincoln moest nu alleen nog wachten op een militair succes. 

  

De emancipatieverklaring van 1863 

Na een vernederd verlies eind augustus wist het Noordelijke leger op 17 september 1862 eindelijk te 

winnen en stopte daarmee de Zuidelijke opmars. Lincoln zag zijn kans schoon. Op 22 september zei 

hij tegen zijn kabinet dat het besluit om een emancipatieverklaring uit te vaardigen niet meer 

uitgesteld kon worden.114 Het besluit was eigenlijk al door Lincoln genomen. Er zou een 

emancipatieverklaring komen. De tijd was er ook rijp voor: niet alleen had het Noorden een slag 

gewonnen, ook was de deadline voorbij, vermeld in de Second Confiscation Act, voor 

Geconfedereerden om de oorlog te stoppen op straffe van het confisqueren van eigendommen. De 

tijd van handelen was ook gekomen omdat Lincoln en zijn regering verwijten kregen niets aan de 

slavernijkwestie te doen. Zo werd op dezelfde dag de Preliminary Emancipation Proclamation 

uitgevaardigd. Hierin stond onder andere dat de Geconfedereerde staten tot 1 januari de tijd hadden 

om de oorlog te stoppen, anders zouden hun slaven in vrijheid worden gesteld. Geconfedereerde 

staten die zich overgaven hadden dan voor 1 januari de mogelijkheid om emancipatie van slaven 

geleidelijk en gecompenseerd door te voeren, anders zou het direct zijn en niet gecompenseerd 

worden. Ieder lid van het kabinet, op één na, keurde het besluit goed.  
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 Er is onenigheid over de precieze beweegreden van Lincoln om een emancipatieverklaring te 

schrijven. Zowel Donald als Foner merken op dat er veel politieke druk op Lincoln was om slaven te 

emanciperen, maar zien de Emancipatieverklaring vooral als een militair hulpmiddel. James C. 

Welling is het daarmee niet eens. Volgens hem is de Emancipatieverklaring geheel het product van 

de politieke druk op Lincoln om iets te doen aan zijn emancipatiebeleid.115 Hij zegt: 'It was issued 

primarily and chiefly as a political necessity, and took on the character of a military necessity only 

because the President had been brought to believe that if he did not keep the Radical portion of his 

party at his back he could not long be sure of keeping an army at the front.'116 Wat Donald en Welling 

gemeen hebben is dat ze, bij de behandeling van Lincoln en zijn Emancipatieverklaring, weinig 

aandacht schenken aan Lincolns morele motieven. Mark M. Krug gaat in zijn artikel na dat Lincoln op 

verschillende momenten in zijn leven heeft aangegeven dat slavernij een verwerpelijk instituut was 

dat moest verdwijnen.117 Volgens Krug heeft Lincoln weliswaar gewacht met een 

emancipatieverklaring totdat de tijd ervoor rijp was, maar zag hij de verklaring wel als een middel 

'[...] to right a moral wrong.'118 Krug is het overigens oneens met Welling, omdat hij niet zozeer de 

politieke druk op Lincoln als reden ziet, maar de militaire ontwikkelingen.119  

 Eerlijk gezegd is dit debat te vergelijken met de vraag of het kip of het ei er eerder was. De 

politieke druk op Lincoln kwam voort uit het feit dat de Noordelijke legers het slechter dan verwacht 

deden en het einde van de burgeroorlog steeds verder weg leek. Lincoln zelf zag de 

Emancipatieverklaring altijd als een hulpmiddel in tijden van oorlog, in plaats van het te bestempelen 

als een vrijheidsdocument voor slaven. 

 De taal van de verklaring weerspiegelde de manier waarop hij tegen het idee van 

emancipatie keek. Het document werd niet gekenmerkt door fraai taalgebruik en mooie retoriek. De 

proclamatie was droog en onpersoonlijk geschreven en zonder '[...] any reference to the barbarism of 

slavery, nor was morality invoked as a reason for striking it down [...]'.120 Vooral het laatste punt is 

opmerkelijk. Lincolns klacht over het toelaten van de verspreiding van slavernij was gebaseerd op zijn 

mening dat het moreel onverschillig en verwerpelijk was en stond, zoals eerder al aangegeven, aan 

de basis van zijn campagne tegen Douglas in Illinois en van zijn campagne voor het Republikeins 

presidentskandidaatschap. Nu ging het niet meer over het tegenhouden van de verspreiding van 

slavernij, maar over het afschaffen van het instituut in tijden van oorlog. Lincoln houdt de toon 
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neutraal. Hij beriep zijn recht om tot emancipatie over te gaan op zijn functie als president en 

opperbevelhebber van het leger en op de gedachte dat de Emancipatieverklaring kon helpen de Unie 

weer te herenigen. Ook moet niet vergeten worden dat hij zich nog steeds vastklampte aan zijn plan 

voor geleidelijke en gecompenseerde emancipatie. Afgescheiden staten en de grensstaten hadden 

nog steeds de mogelijkheid om directe emancipatie te voorkomen. Lincoln hoopte nog steeds zijn 

eerdere beleid voor te zetten.  

 Het Noorden was laaiend enthousiast. Zo schreef de Springfield Republican, uit de stad waar 

Lincoln lange tijd gewoond en gewerkt had, dat de Emancipatieverklaring een glimp van een 

geweldige toekomst liet zien en dat ‘a great social, political and financial revolution is to be effected 

in every rebellious state.’121 De Chicago Tribune verklaarde dat ‘From the date of this proclamation 

begins the history of this Republic as […] the home of freedom.’ Lincoln kreeg zelfs complimenten 

van Frederick Douglass, een zwarte abolitionist, die eerder nog veel kritiek op hem had. De 

grensstaten waren er juist niet over te spreken. De Emancipatieverklaring maakte wel een 

onderscheid tussen de grensstaten en de zuidelijke staten, waar respectievelijk geleidelijke en 

gecompenseerde emancipatie en gelijke, ongecompenseerde emancipatie zou plaatsvinden. Toch 

waren de reacties overwegend vijandig. Een krant uit Kentucky, de Louisville Journal schreef: 

‘Kentucky can not and will not acquiesce in this measure. Never!’122 De verschillende reacties laten 

zien hoe juist Lincoln was met zijn veronderstelling dat een emancipatieplan de grensstaten niet zou 

behagen, maar ook dat hij verzekerd was van de steun van het Noorden en zijn partij. 

 Nadat de Noordelijke euforie over de Emancipatieverklaring was geluwd kwam de kritiek. Al 

na de eerste versie van de Emancipatieverklaring, de Preliminary Emancipation Proclamation, kreeg 

Lincoln kritiek van de Democraten en de conservatieve vleugel van de Republikeinse partij.123 

Democraten vonden dat Lincoln zich had overgeleverd aan de radicale fanatiekelingen en de 

conservatieve Republikeinen vonden de Emancipatieverklaring niet alleen een voorbeeld van slecht 

beleid, maar vonden het ook ongrondwettelijk.124 Dat is een opvallende veroordeling, aangezien het 

altijd Lincolns streven was om de Constitutie te eerbiedigen. De kritiek van de Democraten en de 

conservatieve Republikeinen viel te verwachten. Lincoln kreeg echter ook kritiek van de gematigde 

Republikeinen.125 Zij vonden dat een maatregel met als doel slavenemancipatie nadelig was in de 

relatie met de grensstaten, precies wat Lincoln ook altijd dacht. De kritiek op de aankomende 

Emancipatieverklaring verstomde toen Lincoln een andere maatregel openbaar maakte, namelijk het 

toestaan dat burgers zonder bewijs konden worden opgepakt als er vermoedens waren dat ze niet 
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loyaal aan de Unie waren en hulp boden aan de Geconfedereerden.126 Vele politici vonden dit een 

teken dat Lincoln zijn macht aan het misbruiken was.  

 Lincolns jaarlijkse boodschap aan het Congres op 1 december 1862 liet zien dat hij nog steeds 

voor emancipatie was. Hij zei niets over het verloop van de oorlog en hij behandelde de komende 

Emancipatieverklaring weinig. Hij ging wel uitvoerig in op het belang van geleidelijke, 

gecompenseerde emancipatie en op kolonisatie. Alleen zo, vond Lincoln, konden bevrijde slaven de 

grote armoede vermijden die een gevolg zou zijn van een onmiddellijke emancipatie. Hij vroeg de 

grensstaten om zijn plan voor geleidelijke en gecompenseerde emancipatie te steunen en de 

Geconfedereerde staten om met de oorlog te stoppen, om een onmiddellijke emancipatie te 

voorkomen. Lincoln sloot zijn boodschap af met een prachtig staaltje retoriek, die nog steeds bekend 

staat als een van de meest welbesproken boodschap ooit gegeven door een Amerikaanse president 

De jaarlijkse boodschap aan het congres openbaarde Lincolns manier van denken in een cruciale tijd. 

Lincoln bleef hameren op zijn “thirty-seven-year plan” met gecompenseerde emancipatie, die hij al 

langer dan een jaar zonder succes verdedigde. Dit terwijl hij Amerikanen opriep om zich te 

verwijderen van de dogma’s van het verleden. Ook benadrukte hij kolonisatie, terwijl hij in zijn 

speech verklaarde dat het land niets te vrezen had als voormalige slaven in het land bleven.127 

 De mooie retoriek ten spijt, de meeste mensen vonden de boodschap verwarrend en 

teleurstellend. Daar kwam nog bij dat tussen 11 en 15 december het Noorden op het slagveld in de 

staat Virginia een enorm verlies leden. Dit zorgde voor een kabinetscrisis, waarin leden tegen elkaar 

spanden en er daardoor zelfs een delegatie van het Congres kwam die het vertrek van Seward 

eisten.128 Lincoln ging hier zeer bekwaam mee om. Hij liet de onruststoker in zijn kabinet, Salmon P. 

Chase, die achter de roep om het ontslag van Seward zat, voor de delegatie van congresleden 

verklaren dat Seward een belangrijk en waardevol lid van het kabinet was.129 Lincoln wist de crisis te 

doorstaan en stelde zijn congresleden gerust dat hij niet zou afwijken in zijn intentie op de 

Emancipatieverklaring uit te vaardigen. Niettemin volgde er in de weken voor het nieuwe jaar een 

serie van voorstellen die verzochten tot uitzondering. Zo gebeurde het dat delen van Virginia en 

Louisiana en geheel Tennessee niet onder de gebieden vielen waar de slavernij zou worden 

afgeschaft. Eind december 1862 kreeg de Emancipatieverklaring zijn vaste vorm en werd het 

document door Lincoln op 1 januari 1863 ondertekend.  
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4. Lincolns leiderschap na de Emancipatieverklaring van 1863 
 

Het duurde anderhalf jaar en vele militaire nederlagen voordat Lincoln besloot een 

Emancipatieverklaring uit te vaardigen. Nu was er een officiële maatregel die in het Noorden en 

enkele zuidelijke gebieden de slaven in vrijheid stelde. Maar hoe nu verder? Hoe ging Lincoln om met 

zijn nieuwe positie in het emancipatiedebat? En waarin verschilde Lincolns beleid van voor de 

Emancipatieverklaring met zijn beleid erna? De volgende stap in het proces van emancipatie zou de 

afschaffing van slavernij in geheel het land zijn. Ook in deze periode was hij echter weer afhankelijk 

van de militaire inspanningen van het Noorden. De bronnen - de openbare brief aan James C. 

Conkling, Lincolns jaarlijkse boodschap aan het Congres in 1863 en zijn tweede inauguratiespeech - 

worden behandeld om dat ook na de Emancipatieverklaring Lincolns manier van politiek bedrijven 

hetzelfde blijft. In dit hoofdstuk geldt ook dat er wordt gekeken naar de manier waarop Lincoln zijn 

mening overbracht op zijn publiek, wat de gevolgen daarvan waren en hoe hij zich in het politieke 

spectrum positioneerde.  

 

Directe gevolgen van de Emancipatieverklaring  

De Emancipatieverklaring van 1863 werd eerst nog feestelijk ontvangen. De realiteit van de 

burgeroorlog, waar het Noordelijke leger maar niet wist te winnen, kreeg echter al snel de overhand. 

De Emancipatieverklaring was een mix van Republikeinse radicaliteit en gematigdheid, maar geen 

van beide stromingen was erg tevreden.130 De radicalen vonden dat de verklaring niet ver genoeg 

ging, terwijl de gematigden ontevreden waren over het effect dat het kon hebben op de grensstaten. 

De conservatieven waren faliekant tegen. De ontevredenheid binnen Lincolns eigen partij was groot. 

Traagheid was een veel gehoorde beschuldiging. Lincoln was traag in zijn emancipatiebeleid en de 

generaals van de Noordelijke legers handelden te langzaam, waardoor het einde van de burgeroorlog 

steeds onzekerder werd.131 Lincoln wist deze kritiek te sussen door generaal Joseph Hooker, een man 

die bekend stond om zijn dapperheid en kundig militair optreden, tot bevelhebber uit te roepen.  

 De Emancipatieverklaring had niet alleen het gevolg dat slaven werden geëmancipeerd. 

Lincoln had na lang wikken en wegen besloten dat bevrijde en gevluchte slaven in het Noordelijke 

leger mochten dienen. Die maatregel betekende onder andere een definitieve breuk met zijn 

verlangen om geëmancipeerde slaven over te brengen in kolonies, buiten de Verenigde Staten.132 

Het duurde een paar maanden voordat Lincoln toestemde in het idee van de radicale Republikeinen 

om zwarten toe te laten in het leger. Zowel Foner als Donald zeggen dat het vooral de zwarten zelf 
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waren die Lincoln wisten te overtuigen om hen te laten vechten tegen de Geconfedereerden.133 

Foner vertelt hoe Lincolns vooroordelingen over zwarten verminderden door ontmoetingen met 

zwarte intellectuelen, waaronder Frederick Douglass, de voornaamste zwarte abolitionist en criticus 

van Lincoln. Daar tegenovergesteld vertelt Donald dat Lincoln erg geroerd was door een delegatie 

van legerofficieren die zich vrijwillig aanboden om een regiment van zwarten te leiden. Foner legt de 

nadruk op het belang dat het rekruteren van zwarte soldaten had voor de latere positie van de 

zwarte bevolking. Hij zegt dat: "For the first time in American history, large numbers of blacks were 

treated as equals before the law, if only military law [...] black military service put the question of 

postwar rights squarely on the national agenda."134  

 Samengevat had de Emancipatieverklaring tot gevolg dat de positie van de zwarten 

ingrijpend veranderde, alsook Lincolns visie over de zwarte bevolking. De verklaring legde de 

verschillen tussen radicalen, gematigden en conservatieven in Republikeinse partij open, zorgde 

ervoor dat Lincoln zijn verlangen om zwarten naar andere gebieden te koloniseren opgaf en had tot 

gevolg dat voormalige slaven in het Noordelijke leger mochten dienen.  

 Lincoln kende ook tijden van overwinningen en euforie. Nadat het Noordelijke leger in de 

eerste dagen van juni 1863 in Pennsylvania een reeks overwinningen behaalde, dromde een menigte 

bij het Witte Huis samen. Lincoln groette de menigte en hield een korte speech. Het had als thema 

"gelijkheid" en stond vol met symboliek: 

 

In this last Fourth of July just passed, when we have a gigantic Rebellion, at the bottom of which is an effort to 

overthrow the principle that all men are created equal, we have the surrender of a most powerful position and 

army on that very day [...] of those who opposed the declaration that all men are created equal, "turned tail" 

and ran. Gentlemen, this is a glorious theme, and the occasion for a speech.
135

 

 

Lincoln steunde in deze korte redevoering op de Onafhankelijkheidsverklaring, getekend op vier juli 

1776 en dan vooral op de passage waarin staat dat iedereen gelijk geboren is. Hij schildert het 

Noordelijke leger af als voorvechters van het principe van (natuurlijke) gelijkheid. Daar tegenover zet 

hij de Geconfedereerden af als degenen die zich tegen dit principe verzetten en daardoor zich ook 

verzetten tegen een deel van de Onafhankelijkheidsverklaring. Het thema van "gelijkheid" hing nauw 

samen met "vrijheid". Door de Noordelijke strijd te schetsen als een oorlog voor gelijkheid en vrijheid 

kreeg de oorlog steeds meer het karakter van een bevrijdingsoorlog. De boodschap van zijn korte 

toespraak is een breuk met zijn eerdere behandeling van de oorlog. In het begin van zijn 
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presidentschap legde Lincoln de nadruk op het behouden van de eenheid en wilde hij juist niet dat 

het een bevrijdingsoorlog zou zijn. Dit laat zien hoe zeer hij achter zijn emancipatieverklaring stond. 

 Lincoln zag zijn leger niet doorzetten na de overwinningen begin juli en was daardoor 

genoodzaakt om zijn beleid steeds meer te verdedigen. Zelfs in zijn eigen staat Illinois begonnen 

politici en publiek zich tegen de oorlog te keren, die nu het karakter van een vrijheidsoorlog voor 

slaven had. In een brief aan zijn oude vriend James C. Conkling verdedigde Lincoln zijn beleid sinds 

het begin van zijn presidentschap en de Emancipatieverklaring. Conkling had Lincoln gevraagd om in 

Springfield een speech te geven, maar Lincoln zag zich genoodzaakt om af te zeggen. De brief, die 

moest worden voorgelezen, was als vervanging bedoeld. Als eerst noemt Lincoln drie mogelijkheden 

om de burgeroorlog te stoppen:  

 

You desire peace; and you blame me that we do not have it. But how can we attain it? There are but three 

conceivable ways. First, to suppress the rebellion by force of arms. This I am trying to do. Are you for it? If you 

are, so far we are agreed. If you are not for it, a second way is to give up the Union. I am against this. Are you 

for it? If you are, you should say so plainly. If you are not for force, nor yet for dissolution, there only remains 

some imaginable compromise. I do not believe any compromise, embracing the maintenance of the Union, is 

now possible.
136

 

 

De eerste zin maakt duidelijk dat Lincoln zelfs in zijn thuisstaat veel kritiek kreeg op zijn onkunde om 

de oorlog tot een einde te brengen. De opsomming van de drie mogelijke manieren om vrede te 

krijgen laat nog maar eens zien hoe belangrijk het voor Lincoln was om het land niet uiteen te laten 

vallen. Van de drie mogelijkheden is er volgens hem maar één die de Unie bijeenhoudt en dat is om 

met het leger de "rebellie" te stoppen.  

 Lincoln gaat verder en komt tot het onderwerp van emancipatie en slavernij. 

But to be plain, you are dissatisfied with me about the negro. Quite likely there is a difference of opinion 

between you and myself upon that subject. I certainly wish that all men could be free, while I suppose you do 

not. Yet I have neither adopted, nor proposed any measure, which is not consistent with even your view, 

provided you are for the Union. I suggested compensated emancipation; to which you replied you wished not 

to be taxed to buy negroes. But I had not asked you to be taxed to buy negroes, except in such way, as to save 

you from greater taxation to save the Union exclusively by other means. 

Lincoln komt hier terug op het door hem zo gewenste beleid van geleidelijke en gecompenseerde 

emancipatie. Hij laat lichtelijk doorschemeren dat hij het niet waardeerde dat zijn plan door gebrek 

aan steun niet kon worden uitgevoerd, door het publiek er op te wijzen dat hun reden om niet tot 
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gecompenseerde emancipatie over te gaan gebrekkig was. Opmerkelijk is weer dat hij het 

bijeenhouden van de Unie op zichzelf al een goede reden vindt om tot (geleidelijke en 

gecompenseerde) emancipatie over te gaan. 

 Dan komt de Emancipatieverklaring aan bod. Het zet uiteen wat de mening is van zijn publiek 

en verdedigt dan zijn eigen mening.  

You dislike the emancipation proclamation; and, perhaps, would have it retracted. You say it is 

unconstitutional--I think differently. I think the constitution invests its Commander-in-chief, with the law of 

war, in time of war. The most that can be said, if so much, is, that slaves are property. Is there--has there ever 

been--any question that by the law of war, property, both of enemies and friends, may be taken when needed? 

And is it not needed whenever taking it, helps us, or hurts the enemy? Armies, the world over, destroy 

enemie's property when they can not use it; and even destroy their own to keep it from the enemy. Civilized 

belligerents do all in their power to help themselves, or hurt the enemy, except a few things regarded as 

barbarous or cruel. Among the exceptions are the massacre of vanquished foes, and non-combatants, male and 

female. 

Lincoln gebruikt hier zijn kenmerkende afstandelijkheid wanneer hij omwille van zijn argumentatie 

slaven als eigendom bestempeld, wat ze wettelijk ook waren. Hij doet dit om duidelijk te maken dat 

de Emancipatieverklaring wel grondwettelijk is. Dit moet wel belangrijk voor Lincoln zijn geweest, 

aangezien hij de Constitutie als een groot goed zag en hij zich geen moeite had bespaard om de 

Emancipatieverklaring niet in strijd met de Grondwet te maken.  

 Vervolgens gaat Lincoln in op de positieve gevolgen op het militaire vlak dat de 

Emancipatieverklaring veroorzaakte. Ook hier weerspreekt hij enkele misvattingen. 

[...] some of the commanders of our armies in the field who have given us our most important successes 

believe the emancipation policy and the use of the colored troops constitute the heaviest blow yet dealt to the 

Rebellion, and that at least one of these important successes could not have been achieved when it was but for 

the aid of black soldiers. Among the commanders holding these views are some who have never had any 

affinity with what is called abolitionism or with the Republican party policies but who held them purely as 

military opinions.  

You say you will not fight to free negroes. Some of them seem willing to fight for you; but, no matter. Fight you, 

then exclusively to save the Union. I issued the proclamation on purpose to aid you in saving the Union.  

 

Wederom benadrukt Lincoln het belang van bij elkaar houden van de Unie. Als het publiek in Illinois 

en omstreken niet wil vechten voor de vrijheid van de slaven dan wel voor het redden van de Unie.  
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 In duidelijke zinnen en simpel beargumenteerd weet Lincoln hier zijn beleid en zijn positie in 

het emancipatiedebat te verdedigen. Het redden van de Unie wordt door hem benadrukt als hoogste 

doel en hij vindt dat de Emancipatieverklaring een goed middel is om dat doel te bereiken en hij laat 

zien daar hij daarin gesteund wordt door militaire bevelhebbers. Foner beschrijft dat deze brief van 

Lincoln, wanneer het bekendheid verwierf bij het Noordelijke publiek, een enorme impact had op de 

verkiezingen van het Congres van 1863. Volgens hem zorgde de verspreiding van deze en andere 

brieven ervoor dat de Republikeinse partij in de meeste staten een overwinning behaalde en kon het 

gezien worden als een geslaagd referendum over Lincolns beleid.137 Het is zeer opmerkelijk dat 

Donald deze brief in zijn biografie zeer karig behandelt. Het is immers een tekst waarin Lincoln zijn 

handelen als president verdedigd en waar hij zijn standpunt omtrent emancipatie en de burgeroorlog 

uiteen zet. Ook Verhagen noemt deze brief maar kort.  

 

Reconstructie en de emancipatieverklaring 

De volgende anderhalf jaar was voor Lincoln gevuld met kritiek op zijn leiderschap in het 

emancipatiedebat en in zijn onvermogen de oorlog tot een einde te brengen. En hoewel een 

Noordelijke overwinning steeds zekerder werd, ergerde Lincoln zich aan de onbekwaamheid van zijn 

generaals die de zuidelijke legers maar niet voor eens en voor altijd wisten te verslaan. Ondanks het 

verloop van de burgeroorlog werd er door de politici in het Noorden nagedacht over de reconstructie 

van de Verenigde Staten. Er waren drie stromingen in het reconstructiedebat. 138 Democraten in het 

Noorden vonden dat de Emancipatieverklaring de kans op een hereniging van het land had 

beschadigd. Zij stelde dan ook aan Lincoln voor om de verklaring in te trekken. Hun tweede eis was 

een generaal pardon voor alle rebellen. De conservatieve Republikeinen wilden wel de 

Emancipatieverklaring behouden, met de emancipatie van slaven in het zuiden als gevolg. Dat was 

voor hen echter voldoende, verdere strafmaatregelen wilden zij het Zuiden niet opleggen. Radicale 

Republikeinen gingen weer een stap verder. Zij wilden dat het Zuiden alleen bij de Unie mocht 

komen als het drastische sociale en economische veranderingen hadden doorgevoerd. Voorbeelden 

waren gelijke behandeling van de zwarte bevolking en een verdeling van sommige Zuidelijke 

gebieden onder Noordelingen. 

 Lincolns eigen positie in het reconstructiedebat en zijn visie op de rol van de 

Emancipatieverklaring daarin wordt duidelijk als hij in december 1863 zijn jaarlijkse boodschap aan 

het Congres houdt: 
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I may add at this point that while I remain in my present position I shall not attempt to retract or modify the 

emancipation proclamation, nor shall I return to slavery any person who is free by the terms of that 

proclamation or by any of the acts of Congress. For these and other reasons it is thought best that support of 

these measures shall be included in the oath.
139

 

 

Lincoln houdt vast aan zijn Emancipatieverklaring, die hij, in zijn bekende afstandelijkheid, beschrijft 

als een succesvol hulpmiddel in de strijd tegen het Zuiden. Zuiderlingen moeten daarom in de eed 

waarin ze hun loyaliteit aan de Unie zweren, ook instemmen met de afschaffing van slavernij. Andere 

maatregelen zouden uitblijven. De rebellen hoefden niet bang te zijn dat hun grond en hun 

eigendommen in beslag werden genomen, slaven uitgezonderd. Met dit plan laveerde Lincoln tussen 

de reconstructieconcepten van de Radicalen en de Conservatieven binnen zijn partij.140 Dit 

onderstreept maar weer eens hoe belangrijk het was dat Lincoln een gematigde Republikein was. 

Nog een belangrijk punt was dat de emancipatie van Zuidelijke slaven staatsgewijs zou gebeuren, in 

plaats van een amendement op de Constitutie. Lincoln verschilde hierin van mening met de Radicale 

Republikeinen.141 Bij het lezen van Lincolns jaarlijkse boodschap is het weer opmerkelijk hoe 

afstandelijk Lincoln praat over zijn emancipatieverklaring. Hij beschrijft het altijd als een 

oorlogsmiddel, een maatregel die in oorlogstijd kan bijdragen aan de overwinning.  

 Die overwinning liet nog op zich wachten. Het jaar 1864 stond bol van de militaire 

teleurstellingen en het kost Lincoln bijna zijn tweede presidentsperiode. Lincolns tweede 

inauguratiespeech van 4 maart 1865 telde maar 700 woorden, een groot verschil met de 3.640 

woorden van zijn eerste inauguratiespeech. De burgeroorlog was bijna voorbij en Lincolns blik was 

op de toekomst gericht. Toch besteedde hij ongeveer de helft van zijn redevoering aan het 

bespreken van de oorzaak van de oorlog en alleen daarom al is het een zeer bruikbaar document.  

 

While the inaugeral [sic] address was being delivered from this place, devoted altogether to saving the Union 

without war, insurgent agents were in the city seeking to destroy it without war--seeking to dissolve [sic] the 

Union, and divide effects, by negotiation. Both parties deprecated war; but one of them would make war 

rather than let the nation survive; and the other would accept war rather than let it perish. And the war 

came.
142
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In deze passage is weer goed te zien dat het bijeenhouden van de Unie Lincolns grootste drijfveer 

was. Hij kon het niet toelaten dat het Zuiden aanstuurde op een tweedeling van de Verenigde Staten. 

Lincoln gaat verder en noemt de oorzaak. 

One eighth of the whole population were colored slaves, not distributed generally over the Union, but localized 

in the Southern part of it. These slaves constituted a peculiar and powerful interest. All knew that this interest 

was, somehow, the cause of the war. To strengthen, perpetuate, and extend this interest was the object for 

which the insurgents would rend the Union, even by war; while the government claimed no right to do more 

than to restrict the territorial enlargement of it. Neither party expected for the war, the magnitude, or the 

duration, which it has already attained. Neither anticipated that the cause of the conflict might cease with, or 

even before, the conflict itself should cease. Each looked for an easier triumph, and a result less fundamental 

and astounding. 

Lincoln herhaalt in deze alinea weer zijn oorspronkelijke visie over slavernij: dat de verspreiding 

ervan tegengehouden moest worden. Dat de oorlog uiteindelijk tot gevolg zou hebben dat hij zich 

genoodzaakt zag een emancipatieverklaring op te tekenen was volgens Lincoln onverwacht. Vooral 

de laatste zin van deze passage is opvallend. Hij beschrijft zijn Emancipatieverklaring als een 

fundamenteel en verbazingwekkend resultaat van de oorlog.  

 Zoals gezegd was Lincolns blik gericht naar een periode na de burgeroorlog. De kloof tussen 

het Noorden en het Zuiden moest worden gedicht. Opmerkelijk is echter dat, hoewel Lincoln daar 

wel mee bezig was, hij met geen woord repte over de plaats van de bevrijde slaven in de 

samenleving. Het is wel weer kenmerkend voor de man die het eerder had over het bijeenhouden 

van het land dan over emancipatie en de rol van de zwarte bevolking.  

 Foner merkt op hoe verleidelijk het voor Lincoln moet zijn geweest om in zijn tweede 

inauguratiespeech zichzelf te feliciteren met de Noordelijke overwinning.143 In plaats daarvan stelt hij 

zich volgens hem juist nederig op, en dat klopt. Nergens in de redevoering noemt hij zichzelf, noemt 

hij alleen op een indirecte manier zijn Emancipatieverklaring van 1863 en legt hij de toekomst in de 

handen van God. Donald zegt dat Lincoln niet onder de indruk was van het negatieve commentaar 

van zijn politieke rivalen op zijn speech.144 Hij was van mening dat geen enkel mens het leuk vindt om 

te horen dat het doel van mensen niet overeenkwam met wat God in gedachten had. 

 Lincoln heeft zijn reconstructiebeleid nooit kunnen uitvoeren. Op 15 april 1865 werd hij door 

John Wilkes Booth neergeschoten. Hij overleed enkele uren later. De zeer conservatieve 

reconstructie van zijn opvolger Andrew Johnson was immens impopulair bij het door de 
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Republikeinen gedomineerde Congres. De Radicale Reconstructie bracht sociale onrust in het Zuiden. 

Uiteindelijk werd het idee van een reconstructie helemaal opgegeven.145 
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Conclusie 
 

Zoals we hebben kunnen lezen was Lincolns besluit om een emancipatieverklaring uit te vaardigen 

een breuk in zijn denken over emancipatie alsook een breuk in zijn emancipatiebeleid. De hoofdvraag 

die in deze scriptie werd behandeld was of deze breuk ook een breuk in Lincolns politiek handelen 

was. Het korte antwoord daarop is nee.  

 Lincoln kreeg bekendheid in het Noorden van de Verenigde Staten door zijn optreden in de 

senaatscampagne van 1858. In die senaatscampagne schilderde hij zich bewust af als een gematigde 

Republikein door overwegend gematigd taalgebruik en zowel Radicale als conservatieve uitspraken 

te doen. In de senaatscampagne kwam zijn politieke finesse duidelijk naar voren. Hij wist zich aan het 

begin in de schijnwerpers te zetten door een van de meest Radicale redevoeringen te geven, die tot 

dan toe door een leidende Republikein was gedaan: de "House divided' speech.146 Zijn politieke 

finesse is ook te zien in de zeven debatten die hij met Douglas voerde. Hij stelde zich conservatiever 

op, waardoor hij Douglas de wind uit de zeilen nam. Douglas en Lincoln verschilden qua opvatting 

niet zoveel van elkaar. Lincoln benadrukte tijdens zijn hele campagne twee dingen: de verspreiding 

van slavernij moet stoppen en de verspreiding van slavernij komt voort uit morele onverschilligheid. 

De zeven debatten gingen steeds weer over deze twee punten, wat Lincolns politieke kundigheid 

onderstreept. 

 Zijn campagne om de Republikeinse presidentskandidaat te worden werd gekenmerkt door 

dezelfde standpunten en een gematigde optreden van Lincoln. Lincolns politieke handelen omtrent 

slavernij had dus nog niets met emancipatie te maken. Hij was wel tegen slavernij, maar zei nooit 

publiekelijk dat hij slavernij wilde afschaffen of dat hij voor afschaffing was. Dat was voor hem niet 

belangrijk. Lincoln was ambitieus en wilde waarschijnlijk niet in een hokje gezet worden. Door zijn 

gematigde positie in het emancipatiedebat werd hij gekozen als president. 

 Na de afscheiding van de Zuidelijke staten had Lincoln maar één doel: het bij elkaar houden 

van de Unie. Daarbij gold voor hem dat iedere poging om slaven te emanciperen een gevaar was 

voor dat doel. Voor Lincoln moest emancipatie aan drie voorwaarden voldoen voordat het zou 

worden uitgevoerd. Het moest geleidelijk gebeuren, slavenhouders moesten gecompenseerd worden 

voor het verlies van eigendom en het moest door de staten worden goedgekeurd. Dat was het beleid 

waar hij volledig achter stond, maar het was geen succes. 

 Aan de burgeroorlog leek geen einde te komen en Lincoln zag in dat een 

emancipatieverklaring waarin slaven direct en ongecompenseerd werden geëmancipeerd de enige 

hoop was om de oorlog te winnen. De Emancipatieverklaring ging onpersoonlijk en afstandelijk om 
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met het begrip slavernij. De verklaring was voor Lincoln ook echt een hulpmiddel in tijden van oorlog. 

De Emancipatieverklaring laat duidelijk de pragmatische kant van Lincoln zien. Toen de verklaring er 

uiteindelijk was, bleef hij het altijd steunen. Zoals in het reconstructiedebat, waarin werd geopperd 

dat de Emancipatieverklaring maar geannuleerd moest worden. Lincoln weigerde dat. 

 Lincolns politiek handelen wordt gekenmerkt door zijn afweging wat voor beleid het meeste 

succes heeft voor het behalen van zijn doel. Hij wilde de senaatscampagne winnen en deed dat door 

te laveren tussen Radicale en conservatieve opvattingen. Hij deed dat ook door het Republikeinse 

standpunt van het stoppen van de verspreiding van slavernij te koppelen met de door hemzelf 

bedachte opvatting dat de verspreiding van slavernij toonbeeld was van morele onverschilligheid. Zo 

wist hij Douglas' concept van volkssoevereiniteit aan te vallen. 

 Als president was zijn doel om het land bij elkaar te houden. Slavenemancipatie vond hij een 

obstakel en zijn politiek handelen werd dan ook gekenmerkt door het ontwijken van een duidelijke 

positie in het emancipatiedebat. Toen hij zich onder druk wel positioneerde, koos hij een beleid wat 

uiteindelijk faalde. Ondertussen was de situatie door de voortdurende burgeroorlog zo hachelijk dat 

Lincoln zijn weg naar het succesvol behalen van zijn doel - het bijeenhouden van de Unie - bijstelde. 

Het direct emanciperen van bijna alle slaven was nu de enige mogelijke manier voor het Noorden om 

de oorlog te winnen. 

 De Emancipatieverklaring was dus wel een breuk in zijn emancipatiebeleid, maar niet in zijn 

manier van politiek bedrijven. Lincoln was pragmatisch. Hij wist wanneer hij zijn beleid moest 

veranderen om succes te garanderen. De Emancipatieverklaring is daar een geweldig voorbeeld van. 

 De passiviteit van Lincoln die Donald in zijn biografie benadrukt houdt niet stand als er 

gekeken wordt naar hoe adequaat Lincoln reageert op elke politieke en militaire ontwikkeling in zijn 

pogingen om Amerika bij elkaar te houden. De passiviteit die Donald beschrijft is wellicht meer 

voorzichtigheid, een kenmerk van Lincoln tijdens zijn presidentschap. De politiek actieve Lincoln van 

Verhagen past beter in dit plaatje, maar moet zeker niet overdreven worden. Lincolns 

presidentschap wordt gekenmerkt door druk van zijn Radicale, gematigde en conservatieve 

partijgenoten en militaire mislukkingen. Er was veel wat hij niet onder controle had. Toen Lincoln zich 

eenmaal bezighield met de slavernijkwestie veranderde hij langzaam zijn mening over emancipatie, 

een ontwikkeling die uitvoering door Foner wordt beschreven en benadrukt. Die ontwikkeling is goed 

te zien in het uitvaardigen van zijn emancipatieverklaring. Dat de Emancipatieverklaring geen breuk 

is in zijn manier van politiek voeren is te zien aan de ontwikkeling in Lincolns mening over de zwarte 

bevolking en emancipatie.  

  Helaas heeft Lincoln zijn politieke kracht niet kunnen inzetten in het reconstructiedebat. Zijn 

dood betekende toentertijd ook het einde van de gematigdheid in de politiek. 
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