
Met de bloedige overwinning in Gettysburg, Pennsylvania en de overgave 

van Vicksburg, Mississippi kon de maand juli van 1863 voor president 

Lincoln niet veel beter beginnen – grofweg 27.000 doden daargelaten. Het 

Zuiden was effectief in tweeën gedeeld en de Unie had de Mississippi River 

– de levensader van het hele continent – stevig in handen. Het Noorden 

was eindelijk op weg naar de eindoverwinning.
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1863: Het beleg van Vicksburg

Veldslagen uit de Amerikaanse burgeroorlog worden regelmatig nagespeeld
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‘Op Independence Day 1864 had 

de Unie de sleutel tot het Zuiden 

eindeli jk in handen’

Sleutelrol
Het geheim van dat succes was het kleine 

stadje Vicksburg, strategisch gelegen op een klif 
boven de Mississippi en Yazoo Rivers. Vergele-
ken bij grote Zuidelijke bastions als Memphis 
en New Orleans stelde Vicksburg ogenschijnlijk 
weinig voor, maar toen deze steden door de 
Noordelijke troepen werden ingenomen, veran-
derde de rol van Vicksburg helemaal. Of in de 
woorden van president Lincoln, al aan het begin 
van de Burgeroorlog: “Zie hoeveel land deze 
mensen hebben, waartoe Vicksburg de sleutel 
is. De oorlog kan nooit tot een einde gebracht 
worden tot we die sleutel in onze zak hebben. 
Ook al hebben we alle noordelijke havens van de 
Confederatie in handen, in Vicksburg kunnen ze 
ons tegenhouden.” 

Gibraltar
Ook president Jefferson Davis van de Confe-

deratie zag het belang in van Vicksburg, dat een 
onmisbare schakel vormde tussen oost en west: 
“Vicksburg is de spijker, die de twee helften van 
het Zuiden samenhoudt.” Via Vicksburg konden 
broodnodige troepen en voorraden richting de 
oostelijke linies worden gesluisd, en de val van 
de stad zou rampzalige gevolgen hebben. Onder 
dreiging van de naderende Unietroepen werden 
de verdedigingslinies rond de stad ingrijpend 
verstevigd, tot het punt waarop Vicksburg zelfs 

het Gibraltar van de Confederatie werd genoemd. 
Toen de eerste Noordelijke marineschepen van 
het West Gulf Blockading Squadron op 18 mei 
1862 in de rivier onder Vicksburg verschenen, 
werd het dringende verzoek tot overgave dan 
ook met hoongelach afgewimpeld. Het onge-
kende bombardement dat daarop volgde, zou tot 
diep in juli – meer dan twee maanden – duren 
tot de Unievloot gefrustreerd moest afdruipen. 
Vicksburg was door de constante bommenregen 
gehavend, maar fier overeind gebleven.

In de val
Het Zuiden verloor geen tijd, en liet de 

stad nog verder fortificeren: aan binnenland-
zijde werd Vicksburg voortaan beschermd door 
negen forten, die door middel van loopgraven 
met elkaar verbonden waren. Ondertussen had 
ook de Unie niet stilgezeten. Majoor-generaal 
Ulysses S. Grant wist ongeveer 24.000 soldaten 
aan de oostoever van de Mississippi aan land 
te brengen, waarmee hij Port Gibson en Grand 
Gulf veroverde. Dit zette de deur open voor de 
rest van zijn leger onder leiding van majoor-ge-
neraal William T. Sherman, die nog eens 21.000 
man op de drempel posteerde. Door vervolgens 
ook staatshoofdstad Jackson te veroveren, sneed 
Grant Vicksburg af van de buitenwereld, en 
de essentiële bevoorrading die daarbij hoorde. 
Bevelhebbend luitenant-generaal John C. 

Pemberton van de Confederatie zag na diverse 
slagen geen andere uitweg dan terugtrekking in 
de stad, ook al zou dat onherroepelijk een beleg 
betekenen. Met een troepenmacht van krap 
dertigduizend man stond hij tegenover Grants 
drie keer zo grote leger én de Noordelijke marine 
in de rivier. Vicksburg zat in de val.

Gewonnen
Toch zou het vanaf die noodlottige 25 mei 

1863 nog 41 dagen duren voordat Pemberton 
Vicksburg opgaf – Zuidelijke trots kent nu 
eenmaal weinig grenzen. Geplaagd door honger, 
ziekte en constante aanvallen en kanonnen-
vuur – naar schatting 22.000 kogels – hadden 
de inwoners zich inmiddels verschanst in zelf 
gegraven grotten in de heuvels, aangewezen 
op schaarse water- en voedselrantsoenen. De 
dierenpopulatie slonk zienderogen en bijna elk 
huis dat nog overeind stond, was als provisorisch 
ziekenhuis ingericht. Met de onvermijdelijke in-
name van Vicksburg in het vooruitzicht besloot 
Pemberton zich gewonnen te geven, onder de 
voorwaarde dat zijn manschappen de vrijheid 
zouden krijgen. Op 4 juli 1863 wapperde de 
witte vlag boven de linies en had de Unie de 
sleutel tot het Zuiden eindelijk in handen. Voor 
Vicksburg zou Independence Day nooit meer 
hetzelfde zijn.
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Illinois Memorial in Vicksburg National Military Park
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