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Voorwoord 
De Vroegmoderne ontdekkingsreizen en de daaropvolgende golven van kolonisatie spreken bij 

menig persoon tot de verbeelding, bij mij is dat niet anders. Reeds sinds mijn schooltijd in het 

middelbaar onderwijs ontwikkelde ik een fascinatie voor de expedities van pioniers als Zheng He 

(1371-1433), Cristoforo Columbus (1451-1506) en Francis Drake (1540-1596). Die zeevaarders 

ontdekten niet alleen een Nieuwe Wereld, maar ontdekten hierdoor desgelijks zichzelf en de rol van 

hun Europa op het wereldtoneel. Op die manier heeft elk van hen bijgedragen tot de wereld die we 

op heden kennen. Geprikkeld door die interesse (en zovele andere) koos ik ervoor om de opleiding 

Geschiedenis aan de Universiteit Gent aan te vangen. Door toedoen van vakken als De Geschiedenis 

van de Vroegmoderne Tijd onder het professionele toezicht van Prof. Dr. R. Vermeir en Mondiale 

Processen in Historisch Perspectief, toendertijd o.a. gedoceerd door Prof. Dr. M. Limberger en Prof. Dr. 

S. Vanden Broecke stuitte ik echter op de rol van de ‘Ander’ in het koloniale verhaal. Op die manier 

verwerkte ik dit thema in mijn bachelorproef door te schrijven over de agency van Algonquin-

Indianen in het zestiende-eeuwse Virginia en welke rol de mathematicus Thomas Harriot (1560-

1621) speelde binnen dit gegeven. Begin dit jaar wenste ik die lijn door te trekken in mijn 

masterscriptie, maar op aanraden van Drs. T. Jacobs is mijn interesseveld verschoven naar Nieuw-

Nederland, iets waar ik Drs. Jacobs ontzettend dankbaar voor ben. 
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Dankwoord 
Het schrijven van een masterscriptie doe je niet in je eentje. Het vergt niet alleen moeite van de 

auteur in kwestie, maar tevens van zijn gehele omgeving; of om het met mijn vriendin haar woorden 

te zeggen: “je bent de enige die op het toetsenbord tokkelt, maar niet de enige die achter de 

woorden schuilt.” Het is dan ook om die reden dat ik summier enkele mensen wil bedanken.  

 

Een eerste persoon die ik, in feite centraal, wil zetten is mijn mama. Ondanks het feit dat zij recent 

geleden is komen te overlijden en bijgevolg niet meer in staat is om het eindproduct van mijn 

academische loopbaan te aanschouwen, wil ik haar alsnog bedanken voor alles wat zij voor mij 

gedaan en betekend heeft. Niet alleen heeft zij mij gedurende geheel mijn bacheloropleiding 

gesteund in zowel goede als slechte tijden, tevens was zij de persoon die mij reeds sinds het prille 

begin overtuigd had om de richting Geschiedenis aan de Universiteit Gent aan te vangen. Op heden 

kan ik alleen maar blij en trots zijn dat ik op haar advies ben ingegaan. Het is dan ook om die reden 

dat ik mijn Masterproef aan haar wil opdragen.  

 

Voorts vermeld ik graag nog enkele personen die mij nauw aan het hart liggen en mij gedurende 

het schrijf- en onderzoeksproces van deze paper steeds een hart onder de riem hebben gestoken. 

In de eerste plaats een dikke dank u wel aan mijn vriendin Lori Verhoeven. Niet alleen is zij mijn 

steunende kracht in het alledaagse leven, ook was zij er altijd wanneer ik raad, advies en een kritische 

blik bij het nalezen nodig had. Speciale dank gaat alsook uit naar Matthis Provoost, die net als mij 

zijn thesis wijdt aan het onderwerp van Nieuw-Nederland. Ik wil hem graag bedanken voor zijn 
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de steun van mijn twee zussen, Aurélie en Isabelle, die steeds een oprechte interesse getoond 

hebben in alles wat ik deed en schreef. Overigens zou deze masterproef er niet gekomen zijn zonder 

het eeuwige enthousiasme en de begeleiding van Rita Passemiers en Ria Heremans, hiervoor dan 

ook mijn welgemeende dankbaarheid.   

 

Tot slot wil ik zeer graag mijn promotor Prof Dr. M. Limberger bedanken voor zijn toewijding en 

begeleiding, niet alleen dit jaar, maar tevens vorig jaar bij mijn bachelorproef. Mijn twee 

leescommissarissen, Drs. T. Jacobs en Drs. R. Roobroeck, waren immer aanspreekbaar wanneer ik 

vragen had over de Inheemse bevolking van Nieuw-Nederland, pragmatische tolerantie en andere 

kwesties die relevant waren voor het schrijven van dit werk.  
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1. Inleiding 
1.1 Probleemstelling  
 
De impopulaire gouverneur van Nieuw Nederland Willem Kieft (1597-1647) vertrok in 1647 naar 

de Republiek om zich te verantwoorden voor de wandaden die zich binnen zijn negen jaar durende 

ambtstermijn voorgedaan hadden. Het schip ‘Prinses Amelia’ werd volgeladen met bevervellen ter 

waarde van twintigduizend pond en wat mineralen die Kieft zich persoonlijk had toegeëigend in 

de Nieuwe Wereld. Bij het oversteken van de Atlantische Oceaan en het doorkruisen van de zeeën 

die grenzen aan de Angelsaksische eilanden maakten de bemanningsleden van ‘De Prinses’ echter 

de cruciale inschattingsfout om de Severn, een rivier gelegen tussen Engeland en Wales, als het 

Kanaal te beschouwen. Niet veel later leden Kieft en zijn medepassagiers schipbreuk aan de kust 

van het hedendaagse Swansea. Niet minder dan eenentachtig opvarenden, waaronder vrouwen en 

kinderen, lieten hierbij het leven.1 De ironie is treffend wanneer we de echo van David de Vries’ 

woorden van vier jaar eerder aanhalen. “That I doubted not that vengeance for the innocent blood which he 

(Willem Kieft) had shed in his murderings would, sooner or later, come on his head.”2 

David Pietersz de Vries werd geboren in 1593 in de Franse havenstad La Rochelle, waar hij na 

enkele jaren de handelspraktijken van zijn vader zou overnemen. Hoewel hij in zijn eerste jaren als 

handelaar vooral zijn brood verdiende met ondernemingen in het Middellandse Zeegebied, werd 

zijn aandacht hoofdzakelijk getrokken door de Nieuwe Wereld en de daarmee gepaard gaande 

reisverhalen die Europa destijds in steeds grotere getale overspoelden. Tijdens de jaren dertig en 

veertig van de zeventiende eeuw werd zijn droom werkelijkheid en ondernam hij reizen naar het 

Delaware-gebied en Staten Eiland. Overtuigd van de opportuniteiten en mogelijkheden die het 

land volgens hem bleek te bezitten, trachtte hij in de daaropvolgende jaren de landbouwkolonie 

Swanendael op te zetten. Hij werd op dertien september 1655 begraven in Hoorn, Nederland.3 

Terugkerend naar bovenstaande woorden die David Pietersz De Vries in 1643 uitte, blijven we op 

dit moment in het ongewisse en is contextualiseren noodzakelijk. Willem Kieft werd, ondanks zijn 

geringe ervaring met buitenlands-gouvernementele activiteiten, benoemd tot directeur van de 

kolonie in Nieuw-Nederland in 1638. Wanneer historici terugblikken op zijn ‘regeerperiode’ 

 
1 Hugh Hastings, Ecclesiastical records State of New York (Albany: James B. Lyon State Printer, 1901), 217. 
2 Hastings, Ecclesiastical records State of New York, 217. 
3 Jaap Jacobs, “Oog in oog met pijl en boog: David Pietersz. De Vries en de Indianen van de Zuidrivier,” in Aan de 
Overkant: ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800), ed. Lodewijk Wagenaar (Leiden: Sidestone Press, 2015), 
313-4. 
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weerklinken menigmaal woorden als: bloedig, conflicten en moordpartijen. Dit allemaal met 

betrekking tot de plaatselijke inheemse bevolking van Manhattan, voornamelijk bestaande uit 

Mohawk- en Mahican-indianen.4 

De West-Indische Compagnie, opgericht in 1621, beheerde Nieuw-Nederland en investeerde sterk 

in de bouw van forten en andere faciliteiten in zogenaamde ‘conflictgebieden’. Het onderhoud en 

beheer van dergelijke gebouwen kostten handenvol geld en de WIC besloot dat het aan de 

plaatselijke bevolking was om in te staan voor die kosten. Kieft achtte het echter niet de volledige 

verantwoordelijkheid van de Nederlandse kolonisten om in te staan voor het onderhoud van forten 

die hen moesten beschermen tegen aanvallen van Indianen. Volgens hem haalde die laatste groep 

evenzeer profijt uit de nutsvoorzieningen van de Europeaan. Om die reden klopte Kieft dan ook 

aan bij verschillende inheemse stammen met de mededeling dat ook zij belast zouden worden.5 

De Amerindianen interpreteerden dat verzoek als een belediging, zeker omdat net zij de Europese 

kolonisten meermaals gered hadden van de hongerdood en hun land aan hen ter beschikking 

stelden om gewassen te verbouwen en huizen op te richten. Willem Kieft duldde echter geen 

tegenspraak en een periode van bloedige conflicten brak aan, waarin beide partijen de handen vuil 

maakten. Zo werden er reeds in 1639 enkele kolonisten vermoord door Raritan-indianen, wat 

onmiddellijk beantwoord werd met zware represailles vanuit Nederlandse hoek.6 

Wat David Pietersz De Vries, maar evenzeer anderen als de jurist Adriaen Van der Donck (1618-

1655), net zo bijzonder maken binnen die hele problematiek is de mening die zij poneren ten 

opzichte van de Indianen. Hoewel de boerderijen van de Vries gedurende die tijdspanne door 

bloedige represailles meerdere malen platgebrand werden door de zogenaamde naturellen, zoals het 

geval was in 1641, bleef hij sereen en ervan overtuigd dat de schuld niet te vinden was bij de 

inheemse bevolking: “(…) ende men leyde de schuld al op de onnoosele Wilden, en alhoewel sy slim genoeg zijn, 

maer doet haer geen quaed sy sullen u oock geen quaed doen, ende soo raeckte Ick het begin van mijn Colonie quyt 

op het Staten-yland, door beleyt Vande Commandeur Kieft, die het geen op de Wilden wilde verhalen dat sijn Volck 

gedaen hadde.” 7 Zoals bovendien uit dit fragment af te leiden valt wees De Vries Kieft aan als 

schuldige en oorzaak van het hele gebeuren.8 

 
4 Martine Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam: de Nederlandse oorsprong van Manhattan (Den Haag: Nationaal Archief/ 
Nieuw-Amsterdam uitgevers, 2009), 94. 
5 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 171. 
6 Russell Shorto, Nieuw-Amsterdam: de oorsprong van New York (Amsterdam: Ambo/Anthos, 2018), 142-3. 
7 David de Vries, Korte historiael ende journaels aenteyckeninge van verscheyden voyagies in de vier deelen des wereldts-ronde, als Europa, 
Africa, Asia, ende Amerika gedaen (Hoorn: Dr. H. T. Colenbrander, 1655), 246-8. 
8 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 171-2. 
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Religieuze tolerantie en tolerantie in het algemeen werden tijdens de zeventiende eeuw vaak in 

verband gebracht met de idealen van de Republiek der Verenigde Nederlanden, zoals Peter van 

Rooden omschrijft: “The Dutch Republic has been famed as a tolerant haven in an intolerant confessional 

Europe.”9 De vraag die we hierbij kunnen stellen is of die tolerantie, wat al een vrij complex begrip 

op zich is, tevens van toepassing was in de kolonies van de Republiek. Werd het hardhandige 

optreden van Willem Kieft ten opzichte van de inheemse bevolking aanvaard door de kolonisten 

in Nieuw-Nederland of stuitte hij op weerstand? 

Samenvattend kan gesteld worden dat deze masterproef het doel voor ogen heeft na te gaan in 

welke mate de kolonisten in Nieuw-Nederland een pragmatische tolerantie aan de dag brachten 

tegenover de oorspronkelijke bevolking. Was er een dynamiek van toenemende tolerantie of 

intolerantie? Kunnen we een parallel bemerken tussen de houding van de Republiek ten opzichte 

van een tolerante houding in Nieuw-Nederland enerzijds en die van de kolonisten ter plaatse 

anderzijds? Om dit te staven zullen we aan de hand van diverse bronnen verschillende domeinen 

van het alledaagse leven onder de loep nemen, waaronder de uitvoerende macht, handel, religie en 

de rechtspraak. Enkele casussen en specifieke individuen geven op die manier een beeld van de al 

dan niet aanwezige tolerantie in Nieuw-Nederland en de ideeën erachter. 

  

 
9 Peter van Rooden, “Jews and religious toleration in the Dutch Republic,” in Calvinism and Religious Toleration in the 
Dutch Golden Age, eds. R. Po-Chia Hsia en Henk Van Nierop (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 132. 
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1.2 Structuur Masterproef 
 
Deze masterproef zal bestaan uit drie delen, waarbij het eerste deel beknopt ingaat op het concept 

‘pragmatische tolerantie’. Binnen dit eerste deel kijken we eerst en vooral naar de totstandkoming 

van dit concept. Vervolgens werpen we een korte blik op de strijd tussen remonstranten en 

contraremonstranten, een debat dat onder meer betrekking had tot de grenzen van pragmatische 

tolerantie ten opzichte van andersdenkenden. De reden waarom deze strijd betrokken wordt is 

omdat één van de belangrijkste voorstanders van kosmopolitisme en pragmatische tolerantie in 

Nieuw-Nederland, Adriaen Van der Donck, sterk beïnvloed werd door dit debat tijdens zijn 

studiejaren aan de universiteit van Leiden. Het is dan ook via die persoon dat we een logisch vervolg 

kunnen breien naar het tweede onderdeel. Ten tweede gaan we binnen dit eerste onderdeel tevens 

kort in op de zogenaamde ‘Dutchness’ van tolerantie. Was deze vorm van tolerantie wel zo typisch 

voor de Republiek van de zeventiende eeuw?  

 

In het tweede deel gaan we dieper in op het historische verloop van Nieuw-Nederland, namelijk 

sinds haar ontdekking in 1609, haar stichting twee decennia later en haar neergang tijdens de jaren 

zestig van de zeventiende eeuw. Vervolgens bespreken we op chronologische wijze de directeurs 

en hun belang voor dit onderzoek. Deze historische schets is van belang voor dit onderzoek, 

aangezien ik in mijn derde deel herhaaldelijk terugkom op de hierin vermelde conflicten tussen 

Nederlandse kolonisten en de inheemse Indiaan en voornamelijk het verband met tolerantie. Het 

tweede hoofdstuk hiervan buigt zich over de kerkelijke structuren, waarbij we focussen op de wijze 

waarop de Gereformeerde Kerk werd georganiseerd in Nieuw-Nederland. Bijkomend bespreken 

we enkele markante predikanten die elk hun eigen ideeën hadden over de ‘Indianen’. Tenslotte 

eindigen we dit deel met een hoofdstuk over de Indianen zelf, waarbij we een blik werpen op welke 

Indianen er precies gehuisvest waren in de Hudson-regio. Hierna bespreken we hier een historisch 

verloop van, specifiek in welke mate het contact met de Europeanen hen beïnvloedde.  

 

In het derde deel gaan we ten slotte dieper in op de bronnen met betrekking tot pragmatische 

tolerantie. We bespreken hierbij concreet hoe pragmatische tolerantie toegepast werd binnen 

enkele domeinen van de Nederlandse kolonie. Dit doen we door in de eerste plaats te oordelen of 

er effectief sprake was van pragmatische tolerantie, oftewel streven naar coëxistentie, binnen een 

bepaald domein en vervolgens op welke manieren die zich precies manifesteerde. 

Ten eerste nemen we de uitvoerende macht onder de loep. Op welke manier zien we dat het 

koloniale bestuur in Nieuw-Nederland ordonnanties en wetten invoerde om relaties met de 

inheemse bevolking te bevorderen of net te beperken? Ten tweede kijken we naar de handel. Hierin 
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zien we meteen de meest plausibele vorm van pragmatische tolerantie. Op welke wijze gingen 

kooplieden te werk om hun handel zo efficiënt mogelijk te laten verlopen? Was hier sprake van 

pragmatische tolerantie ten opzichte van de inheemse bevolking? Ten derde gaan we in op het 

sociaal-culturele aspect, meer bepaald de manier waarop de modale kolonist omging met ‘de ander’. 

Is deze verhouding significant anders dan die van de bestuurlijke organen? Ten vierde staan we 

kort stil bij religie. Daar waar we in het tweede onderdeel eerder de historische context hebben 

belicht, zullen we in dit onderdeel specifiek stilstaan bij de verschillen tussen de predikanten 

onderling en wat het beleid van de Gereformeerde Kerk tegen de inheemse bevolking inhield. Is 

er hierbij een tendens waar te nemen van een intolerante houding naar meer tolerantie doorheen 

de tijd? Tenslotte werpen we een blik op het domein van de rechtspraak, daar in de New York 

State Archives veel bronnen hierover berichten. In hoeverre zien we hier een incorporatie van de 

inheemse bevolking in het rechtsstelsel van Nieuw-Nederland om zo meer duurzame relaties op te 

bouwen met de verschillende Amerindiaanse stammen? 
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1.3 Methodologie 
1.3.1 Paradigma’s en theoretische concepten 
 
De methodologie (en tevens rode draad) van dit onderzoek zal uitgaan van het concept van 

tolerantie. Enerzijds kan er volgens Arthur Weststeijn en Peter van Rooden een aanzienlijk verschil 

gezien worden tussen de manier waarop wij het concept interpreteren - benoemd als ideologische 

tolerantie - en een individu uit de zeventiende eeuw dat deed - bestempeld als pragmatische 

tolerantie:  

het betrof dus, anders dan tegenwoordig, geen ideaal waarbij diversiteit als zodanig werd nagestreefd. In de 

eenentwintigste eeuw wordt tolerantie doorgaans gezien als het persoonlijke, morele vermogen van een individu om de 

ander in zijn waarde te laten, een houding die ook door die ander kan opgeëist worden als een recht. Maar in de 

zeventiende eeuw zag men het tolereren van pluralisme vooral als een noodzakelijk kwaad in de zoektocht naar 

eendracht. Tolerantie was daarom ook niet zozeer van persoonlijk als wel van collectief belang.10 

Het lijkt belangrijk om dit wezenlijk interpretatieverschil in het achterhoofd te houden bij het 

uitvoeren van dit onderzoek. Toch suggereert Weststeijn later in zijn werk, dat die stelling van 

tolerantie als modus vivendi enigszins gerelativeerd kan worden. Zo toonde “De Radicale Republiek” 

dat er tijdens de zeventiende eeuw met luide stem gedebatteerd werd over de grenzen, waarden en 

mogelijkheden van tolerantie.11 Daarenboven betekent tolerantie voor Weststeijn niet dat iedere 

geloofsgemeenschap in alle openheid een eigen Kerk kon stichten. Tolerantie tijdens de 

zeventiende eeuw in de Repubiek betekende, volgens zijn casus-persoon Pieter de la Court, dat er 

één ware religie was die publiekelijk ondersteund werd door de staat, terwijl niet-calvinistische 

geloofsovertuigingen in de privésfeer gedoogd werden, bijvoorbeeld in de vorm van schuilkerken.12 

Hsia en Nierop wijzen ons, net als Weststeijn, op de nuance die er schuilt tussen pluralisme en 

tolerantie: “However, diversity or pluralism does not necessarily mean ‘toleration’, which at the very least is the 

tacit admission of this diversity as permissible.” Overigens onderscheiden beide auteurs twee gradaties van 

tolerantie, namelijk in de actieve zin en de passieve zin. Bij de eerstgenoemde erkent men “the legal 

freedom to be different”, wat in principe neerkomt op absolute gewetensvrijheid. Bij passieve tolerantie 

staat men het ‘anders zijn’ stilzwijgend/oogluikend toe. Volgens Hsia en Nierop kwam 

 
10 Arthur Weststeijn, De Radicale Republiek: Johan en Pieter de la Court - dwarse denkers uit de Gouden Eeuw (Amsterdam: 
Uitgeverij Bert Bakker, 2013), 220-1. 
11 Weststeijn, De Radicale Republiek, 221-3. 
12 Weststeijn, De Radicale Republiek, 231.  



 
 

 
 
  

11 

voornamelijk de tweede vorm van tolerantie voor in de Republiek en Nieuw-Nederland.13 In het 

tweede hoofdstuk van deel één zullen we dieper ingaan op dit topic.  

Anderzijds is er onder historici tevens debat omtrent de vraag waar de gedachte van tolerantie zijn 

oorsprong kent. Zo is er ten eerste Herbert Butterfield (1900-1979), bekend als leermeester van 

Thomas Kuhn (1922-1996), die stelt dat de eerste vorm van tolerantie, paradoxaal genoeg, haar 

wortels heeft in de turbulente zestiende eeuw en de daarmee gepaard gaande Protestantse 

Reformatie. Hij beweert dat staten en vorsten uit Europa in die periode overgingen tot een ‘politique’ 

beleid. Dit hield volgens Butterfield in dat de bewindhebbers uit die verschillende landen, naar 

aanleiding van de oorlogsmoeheid die de godsdienstoorlogen met zich meebrachten, een 

gedoogbeleid wilden installeren tegenover andersdenkende minderheden om zo de stabiliteit en 

vrede te bewaren, waar de Godsdienstvrede van Augsburg (1555) en het Edict van Nantes (1598) 

schoolvoorbeelden van zijn.14 

Perez Zagorin stelt aan de andere kant dat die zogenaamde ‘gedoogpolitique’ niet voldoende was 

om de basis te vormen voor de tolerantie die wij tot op de dag van vandaag kennen. Daarom vulde 

hij die hypothese van Butterfield aan met de gedachte dat die prille pragmatische vorm van 

tolerantie (Butterfield’s zogenaamde politique) de basis vormde voor de ideologisch geïnspireerde 

tolerantie die vanaf de Verlichting zijn opgang kende en ‘officieel’ de wereld ingestuurd werd bij 

het opstellen van de Amerikaanse grondwet in 1789. Zagorin steunt bij deze hypothese sterk op 

de ideeëngeschiedenis15 en hoe mensen een bepaald concept anders interpreteren doorheen de 

tijd.16 

Die invullingen van het begrip tolerantie en haar oorsprong lijken zeer interessant om op verder te 

bouwen. Een kritiek die we kunnen formuleren bij Zagorin is dat hij op sterk eurocentrische wijze 

tot zijn conclusies komt, bijvoorbeeld wanneer hij spreekt over de vrijheid van religie en tolerantie: 

“The modern concepts of religious toleration and freedom are thus Western in Origin and the offspring of European 

Civilization. They are almost entirely due (the main exception is the Jewish philosopher Spinoza) to the work of 

Christian thinkers.”17 Perez Zagorin gaat uit van een inter-Europese oorzaak van tolerantie, maar 

 
13 R. Po-Chia Hsia en H.F.K. Van Nierop, Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002), 28. 
14 Herbert Butterfield, Toleration in Religion and Politics (New York: Council on Religion and International Affairs, 1980), 
4-9. 
15 Ideeëngeschiedenis, nauw verwant met of ook wel bestempeld als intellectuele geschiedenis, buigt zich over 
menselijke ideeën en hoe die doorheen de geschiedenis op allerlei aspecten en invloeden (kunnen) veranderen. Historici 
binnen ideeëngeschiedenis gebruiken hiervoor vaak ‘reflectieve’ teksten uit het verleden, waarin individuen hun visies 
en twijfels omtrent hun natuurlijke en sociale omgeving delen. 
16 Perez Zagorin, How the Ideas of Religious Toleration came to the West (Princeton: Princeton University Press, 2003), 1-13. 
17 Zagorin, How the Idea of Religious Toleration came to the West, xii-iii. 
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houdt weinig rekening met vormen van tolerantie in de Aziatische, Amerikaanse, Afrikaanse en 

Arabische wereld en hun invloed op het begrip dat wij vandaag de dag kennen. Om die reden wil 

ik binnen dit onderzoek een vernieuwde hypothese propageren, deels gebaseerd op de stelling van 

Zagorin, dat tolerantie niet alleen zijn roots heeft in Europese bodem, maar tevens in de koloniale 

Contact Zone, een theoretisch concept dat geïntroduceerd werd door antropologe Mary Louise Pratt 

tijdens de jaren negentig van de twintigste eeuw. Pratt omschreef het begrip als volgt: “(…) social 

spaces where cultures meet, clash, and grapple with each other, often in contexts of highly assymetrical relations of 

power, such as colonialism, slavery (…)”.18 Op die manier onderscheid ik een zogenaamde externe oorsprong 

van tolerantie. 

Hoewel er in de bovenstaande passage gereflecteerd wordt over de oorsprong van ideologisch 

geïnspireerde tolerantie zal in dit onderzoek pragmatische tolerantie centraal staan. Naar mijns 

inziens kunnen we die vorm van tolerantie kortweg samenvatten als een beleid of strategie, zowel 

van hoger- als lagerhand, tot het bekomen van coëxistentie.  

1.3.2 Bronnen 
 
In deze masterproef maak ik gebruik van tal van bronnen. Veel relevant bronnenmateriaal is via 

uitgegeven edities online raadpleegbaar. Een eerste inventaris over het bronnencorpus van Nieuw-

Nederland werd samengesteld in 1820, maar overleefde een brand in het midden van de 

negentiende eeuw niet. Twee belangrijke namen die een eerste aanzet gaven tot de compilatie en 

transcribering van dit bronnenmateriaal tijdens de negentiende en vroege twintigste eeuw waren 

Edmund B. O’ Callaghan en A.J.F. van Laer. O’Callaghan stond voornamelijk in voor het 

reorganiseren van de oorspronkelijke bronnen volgens genre. De originele archiefstukken werden 

herleid tot drieëntwintig volumes, waarbij elk volume een andere bronnenreeks bevatte. 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere de registers van de provinciale secretaris tussen 1638 en 

1660, de Council Minutes tussen 1638-1665 en de Council Correspondence 1647-1664. Bovendien 

stelde hij in 1848 tevens een overzichtswerk samen over de geschiedenis van Nieuw-Nederland 

onder de naam “New Netherland; or, New York under the Dutch”.19 A.J.F. van Laer nam tijdens de jaren 

dertig en veertig van de twintigste eeuw het initiatief om de volumes van O’Callaghan onder handen 

te nemen en een betere transcriptie en vertaling van de bronnen te voorzien.  

Dankzij het tijdrovende werk van het New Netherland Institute tussen 1974 en 2010 beschikken 

historici op heden over meer dan zevenduizend getranscribeerde en vertaalde administratieve 

 
18 Mary Louise Pratt, “Arts of the Contact Zone,” Profession, 1991, 34. 
19 E.B. O’Callaghan, History of New Netherland; or, New York under the Dutch (New York: D. Appleton & co, 1848.)   
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documenten uit de zeventiende eeuw over het verleden van Nieuw-Nederland. De manuscripten 

in kwestie, oorspronkelijk afkomstig uit het centrale Archief van Nieuw-Nederland dat gesitueerd 

was in Nieuw-Amsterdam, zijn op dit moment verspreid over verschillende hedendaagse archieven, 

zoals de New York State Archives en de Albany County Hall of Records. Tot groot jolijt voor de 

Nieuw-Nederland historici werden deze documenten grotendeels gedigitaliseerd en samengebracht 

onder de naam “New York Historical Manuscripts: Dutch/New Netherland Documents Series”, ook wel 

afgekort als NYHM.20  

De bronnen met betrekking tot de kerkgeschiedenis nam Hugh Hastings voor zijn rekening met 

zijn “Ecclesiastical records, State of New York”, uitgegeven in 1901. Dit is een chronologisch overzicht 

van notulen en briefwisseling van synodes21 in de Republiek die betrekking hebben op religieuze 

activiteiten in Nieuw Nederland. Verschillende documenten bevatten fragmenten die spreken over 

de houding die de clerus en Nederlandse kolonisten hadden over de lokale Mohawk-Indianen.  

Deze stukken heb ik aangevuld met onuitgegeven bronnenmateriaal, dat ik ter plaatse in het 

Nationaal Archief van Den Haag heb doorzocht. Dit archief beschikt onder meer over allerlei 

archiefstukken afkomstig van de bestuursinstellingen van Nederland en haar voorgangers en de 

kolonies. Specifiek richtte ik mij hierbij op de “Verspreide West-Indische stukken” en enkele archivalia 

van de Staten-Generaal tussen 1576-1796. 

 

  

 
20 Onbekend, New York Historical Manuscripts: Dutch / New Netherland Documents series introductions (New York: New 
Netherland Institute, 1973).  
21 Binnen de Gereformeerde Kerk van de Republiek kunnen we verschillende niveaus met betrekking tot diens 
vergaderingen onderscheiden. Op landelijk en regionaal niveau spreken we van een generale en particuliere synode. 
De particuliere synode kan eveneens onderverdeeld worden in verscheidene classes.  
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1.4 Literatuur en historiografie 
 
Over het historiografische verloop van het thema Nieuw-Nederland in het algemeen kan veel gezegd 

worden, zowel binnen de Nederlandse als in de internationale geschiedschrijving. Zo valt op dat 

historici uit Nederland door de eeuwen heen voornamelijk de nadruk legden op de geschiedenis 

van de kolonies van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De WIC daarentegen werd steeds 

stiefmoederlijk behandeld, Nieuw-Nederland zelfs in sterkere mate dan Nederlands-Brazilië. Bij 

geschiedschrijvers uit de Verenigde Staten zien we een gelijkaardige dynamiek opduiken. Zo werd 

er gedurende de negentiende en een groot stuk van de twintigste eeuw niet alleen geen gehoor 

gegeven aan de Nederlandse wortels van New York, tevens werd zoals Jaap Jacobs stelt, deze 

invloed altijd als marginaal beschouwd.22 

Vanaf het eind van de jaren zestig en vooral vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw kwam 

er een toenemende belangstelling voor het Nederlandse verleden van de Verenigde Staten, 

gelijklopend met een toegenomen interesse in de voorheen bestempelde ‘marginale’ personen uit 

de samenleving, zoals de Indiaan. De opkomst van de Native-American Studies en de New Social 

History was een feit. Een belangrijke vertegenwoordiger van die trend was Allen W. Trelease. In 

zijn artikel “Indian-White Contacts in Eastern North America: The Dutch in New Netherland ” uit 1962 

heeft hij niet alleen aandacht voor Nieuw-Nederland tout court, maar eveneens voor het feit dat er 

altijd voorzichtig moet omgesprongen worden met het onderzoeken van Europees-inheemse 

relaties. Zo benadrukte Trelease dat we niet kunnen spreken van ‘de Indiaan’ in de Hudson-regio, 

maar dat we rekening moeten houden met de verschillende stammen die daar toen aanwezig waren: 

de Mahican, Mohawk en enkele kleinere groepen Algonquin-Indianen.23 

Tot een echt overzichtswerk van Nieuw-Nederland heeft de academische wereld moeten wachten 

tot 1999, wanneer Jaap Jacobs zijn “Zegenrijk Gewest ” publiceerde.24 In dit werk bestudeert hij de 

cultuur uit Nieuw-Nederland tijdens de zeventiende eeuw en gaat hij na in welke mate deze 

verschilde met de cultuur in de patria. Aangezien tolerantie een belangrijk kenmerk was van de 

Republiek der Verenigde Nederlanden en Jacobs ook dit facet vergelijkt tussen de beide gebieden 

is het evident dat dit werk zeer relevant is voor mijn masterproef. 

Een tweede icoon dat betrekking heeft tot dit onderwerp is Martine Gosselink die in 2009, naar 

aanleiding van de tentoonstelling “New Amsterdam, The Island at the Center of the World. The Exhibition” 

 
22 Jaap Jacobs, Een Zegenrijk Gewest: Nieuw-Nederland in de zeventiende eeuw (Amsterdam: Prometheus/Bakker, 1999), 22. 
23 Allen W. Trelease, “Indian-White Contacts in Eastern North America: The Dutch in New Netherland,” Ethnohistory 
9, nr. 2: 137-8.  
24 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest.  
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in het South Street Seaport Museum in New York, een werk publiceerde over de Nederlandse 

wortels van New York. Dit werk kan ruwweg opgedeeld worden in drie onderdelen, waarbij ze in 

het eerste hoofdstuk de evolutie van Nieuw Nederland beschrijft, in het tweede hoofdstuk de 

Indianen behandelt en ten slotte in het laatste hoofdstuk de inwoners van Nieuw-Amsterdam zelf 

belicht. Interessant aan de wijze waarop Gosselink dit thema belicht, voornamelijk met betrekking 

tot haar tweede hoofdstuk, is dat ze de inheemse bevolking van Manhattan een sterke agency 

aanmeet in hun interactie met de Nederlandse kolonisten.25 

Nan A. Rothschild en haar “Colonial Encounters in a Native American Landscape” uit 2003 en Paul 

Otto’s “Dutch-Munsee Encounter in America” leggen meer de focus op de verhoudingen tussen 

koloniaal-inheemse relaties in de Nieuwe-Wereld.26 In dit boek tracht Rothschild een vergelijking 

te maken tussen Spaanse en Nederlandse koloniale ondernemingen in Noord-Amerika en hoe die 

Europeanen in interactie traden met Mohawk -en Pueblo Indianen. De auteur stelt net als 

Gosselink vast dat de Mohawk indianen uit de Manhattan-regio een sterke positie wisten af te 

dwingen ten opzichte van de eerste Nederlandse settlers en dat dit vooral in handelsrelaties 

merkbaar was. Het is ook die economische ondertoon die volgens Rothschild de interactie tussen 

beide groepen voornamelijk tekende en de wijze waarop zij elkaar gepercipieerd hebben doorheen 

de tijd.27 

Arthur Weststeijns “Radicale Republiek”, gepubliceerd in 2013, handelt in tegenstelling tot de 

bovenstaande werken meer over het concept (religieuze) tolerantie in de Republiek aan de hand 

van de casus-personen Johan en Pieter de la Court. Ze wisten een succesvolle carrière uit te bouwen 

in de textielindustrie en het handelswezen. Door dat succes was het duo in staat op te klimmen in 

het academische en intellectuele milieu, waar hun ‘radicale’ ideeën zich meteen lieten gelden.28 In 

het vijfde hoofdstuk gaat de auteur dieper in op de ideeën die de gebroeders hadden omtrent 

tolerantie en schetst dit binnen de cultureel-historisch context van de Republiek. Volgens 

Weststeijn hanteerden de Nederlanders die tolerantie met het doel te streven naar maatschappelijke 

eendracht en het overleven van de pril gevormde Staat onder het Latijnse motto: “concordia res parvae 

crescunt, discordia maximae dilabuntur 29. Toch merkt de historicus op dat er bepaalde gepolitiseerde 

 
25 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 169. 
26 Nan A. Rothschild, Colonial Encounters in a Native American Landscape: The Spanish and Dutch In North America 
(Washington DC: Smithsonian Books, 2003); Paul Otto, The Dutch-Munsee Encounter in America: The Struggle for Sovereignty 
in the Hudson Valley (New York: Bergbahn Books, 2006).  
27 Rothschild, Colonial Encounters in a Native American Landscape, 77-80. 
28 Weststeijn, De Radicale Republiek, 19-21. 
29 “Door eendracht worden kleine staten groot, door tweedracht gaan zelfs de grootsten ten onder.” 
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belangengroepen in de samenleving waren die die tolerantie onder vuur legden, meer bepaald de 

gereformeerde predikanten.30  

1.5 Afbakening  
 
Het vastleggen van een startpunt in mijn masterproef was een eerste struikelblok. Er kunnen zoveel 

begindata opgesomd worden voor de ‘ontdekking’ van zowel Amerika als de regio die later tot 

Nieuw-Nederland zou omgedoopt worden. In deze thesis zal het jaar 1609 als beginpunt fungeren, 

het moment dat de Engelse ontdekkingsreiziger Henry Hudson ‘eerst’ voet aan wal zette aan de 

oevers van de later naar hem vernoemde Hudsonbaai. Toch was er voor de zogenaamde 

ontdekking van Hudson in deze regio reeds een aanwezigheid van Europeanen, waaronder vissers 

uit de Republiek, Vlaanderen en Frankrijk. We kunnen echter in dit geval niet spreken over een 

permanente aanwezigheid, noch over duurzame en constante contacten met de oorspronkelijke 

bevolking.31 

Voor de einddatum van dit onderzoek viel de keuze op het jaar 1664, namelijk het moment dat 

Nieuw-Nederland veroverd werd door de Engelsen, onder leiding van Richard Nicolls (1624-1672) 

binnen het kader van de aanloop naar de Tweede Engels-Staatse Oorlog (1665-1667). Dit 

onderzoek kon evenwel het eindpunt bij 1673 leggen, namelijk het moment dat Nieuw-Amsterdam 

heroverd werd tijdens de Derde Engels-Staatse Oorlog (1672-1674) door Cornelis Evertsen de 

Jongsten (1642-1706) en de kolonie meteen omgedoopt werd tot Nieuw-Oranje.32 Deze episode is 

echter weinig relevant voor dit onderzoek, aangezien de Engelsen definitief de meest dominante 

macht geworden waren in Noord-Amerika en de kolonie een jaar later bij de Vrede van 

Westminster geweldloos werd teruggegeven aan de Britten.33 

  

 
30 Weststeijn, De Radicale Republiek, 201-5. 
31 Cornelius Jaenen, “De Hollanders en de Vlamingen en de Franse visserij in Noord-Amerika,” in Atlantisch Avontuur: 
De Lage Landen, Frankrijk en de Expansie naar het Westen 1500-1800, eds. Piet Emmer, Henk den Heijer en Louis Sicking 
(Zutphen: Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 2010), 107-114.  
32 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 346-7. 
33 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 151.  
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1.6 Mogelijke beperkingen  
 
Het schrijven van een paper over de ‘Andere’ is nooit vanzelfsprekend, laat staan een ‘Andere’ die 

vier eeuwen geleden deze planeet bewandelde. Dit doet denken aan de vaststelling waartoe 

letterkundige en historicus Stephen Greenblatt kwam bij het schrijven van zijn Marvelous Possessions:  

I’m straining to read into European traces an account of what the American Natives were really like - but I have 

resisted as much as I can the temptation to speak for or about the native cultures as if the mediation of European 

representations were an incidental consideration (...) At this time and place it is particularly tempting to take the 

most admiring European descriptions of the ‘Indians’ as if they were transparent truths (...) We can be certain only 

European representations of the New World tell us something about the European practice of representation.34  

Greenblatt stelt derhalve vast dat hij, al dan niet onbewust, op zoek gaat naar de identiteit en 

drijfveren van die inheemse ‘Ander’ in die Europese reisverslagen, maar dat dit een onjuiste 

benadering is. De representatie van de ‘Ander’ in die documenten behelst volgens hem meer over 

de praktijk van Europese representatie, dan over de ‘Ander’ tout court. Op die manier moeten ook 

wij ons bewust zijn van de bronnen waarmee we werken en steeds onszelf voornemen om die 

kritisch te benaderen.35 Voorts moet opgemerkt worden dat de primaire bronnen van het 

zeventiende-eeuwse Nieuw-Nederland tweeledig schaars zijn. In de eerste plaats zijn veel 

documenten uit die periode verloren gegaan door (on)bewuste vernietiging en nadien door een 

slechte conservering, refererende naar de grote brand die plaatsvond in de New York State Library 

in Albany in 1911 en een andere medio negentiende eeuw. Historici die vandaag de dag werken 

rond Nieuw-Nederland prijzen zichzelf gelukkig dat een aanzienlijk deel van de manuscripten beide 

rampen desalniettemin overleefd hebben, ironisch genoeg dankzij Engels-koloniale handschriften 

die gestockeerd waren boven de Nieuw-Nederlandse manuscripten.  

Dit hangt nauw samen met een tweede aandachtspunt, namelijk het feit dat de voornoemde 

bronnen steeds geschreven zijn door Europeanen en derhalve hun perspectief op de feiten 

belichten. Zo moeten we, alsook op aanraden van Martine Gosselink, behoedzaam zijn voor het 

dominante eurocentrisme dat de bronnen behelst.36 Om dat eurocentrisme enigszins te nuanceren 

maakt deze masterproef alsook gebruik van archeologische studies, als die van Rothschild en 

Bradley. Geschreven bronnen van de inheemse bevolking in de Manhattan-regio zijn zo goed als 

onbestaande, maar naar mijn mening mag dit het onderzoek naar Inheems-Europese interacties in 

Noord-Amerika niet in de weg staan. 

 
34 Stephen Greenblatt, Marvelous Possessions: the Wonder of the New World (Oxford: Clarendon Press, 1991), 7. 
35 Greenblatt, Marvelous Possessions, 7-11. 
36 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 165.  
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Deel 1: Pragmatische tolerantie in de Republiek 
Hoofdstuk 1: De totstandkoming 
  
In dit eerste onderdeel zullen we verder ingaan op het concept van (pragmatische) tolerantie en 

waar zij haar oorsprong vindt in de geschiedenisboeken. Gedurende het einde van de zestiende en 

tijdens de hele zeventiende eeuw werd er voortdurend gedebatteerd over de grenzen van tolerantie 

in de Republiek, niet alleen tussen de Gereformeerde Kerk en de regenten, maar tevens binnen die 

kerkelijke structuren zelf. De rechtsgeleerde Adriaen Van der Donck, die op jonge leeftijd naar 

Nieuw-Nederland vertrok om daar een bestaan op te bouwen, vormt de brug tussen dit eerste 

onderdeel en het tweede, waarbij we dieper ingaan op de historische context van Nieuw-Nederland. 

Vooraleer we dit doen, bespreken we beknopt de zogenaamde ‘Dutchness’ van tolerantie. Hierbij 

gaat dit segment na in welke mate de zogenaamde tolerantie houding in de Nederlanden zo eigen 

was aan de Republiek. 

 

Volgens Hsia en Van Nierop kunnen de eerste wortels van de Nederlandse tolerantiegedachte en 

de mythologisering van die tolerantie worden teruggevonden aan het einde van de turbulente 

zestiende eeuw, namelijk op het moment dat de Tachtigjarige Oorlog doorheen de Lage Landen 

raasde. De Spaanse furie trachtte na de Beeldenstorm van 1566 met behulp van haar inquisitie elke 

vorm van Protestantse ketterij in de regio te onderdrukken. Op het moment dat de Noordelijke 

Nederlanden hun ketens afwierpen, beslisten zij om een andere weg in te slaan dan hun voormalige 

Spaans-Habsburgse overheersers, namelijk door te streven naar coëxistentie met andere christelijke 

geloofstakken en Joden.37 Anderzijds merkt Amerikaans journalist en historicus Russell Shorto dat 

die vorm van denken steeds aangevochten werd door verschillende groepen in de samenleving en 

de praktijk vaak veraf lag van de gewenste theoretische idealen: 
 

Tolerantie was meer dan alleen een houding in de Nederlandse Republiek. Nadat in de voorgaande eeuw duizenden 

landgenoten op bloedige wijze door de Spanjaarden waren vervolgd, waren de Nederlandse provincies een nieuwe weg 

ingeslagen door in 1579 in hun de facto constitutie (De Unie van Utrecht, Vert.) te schrijven dat ‘ieder mens zijn 

religie vrij mag kiezen en dat niemand omwille van religie mag worden vervolgd of onderzocht. Deze zin werd de basis 

waarop de cultureel diverse maatschappij van de zeventiende eeuw was gebouwd. Maar zoals in zoveel maatschappijen 

– denk aan de vroege Verenigde Staten, een land waarin men slaven hield, terwijl men geloofde dat die maatschappij 

gebaseerd was op het principe van vrijheid – werd deze gouden regel vaak verbroken.38 

 
37 Hsia en Van Nierop, Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age, 28. 
38 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 118.  
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Aan het begin van het tweede decennium van de zeventiende eeuw vond er een nieuwe significante 

evolutie plaats in de provincies van de Republiek der Verenigde Nederlanden omtrent de discussie 

over de grenzen en waarde van tolerantie. De oorzaak van dit ideologische dispuut valt terug te 

leiden tot een botsing tussen twee theologen aan de Universiteit Leiden die het niet eens raakten 

over één van de belangrijkste stellingen binnen de calvinistische leer: de predestinatie. De 

woordenstrijd verliep tussen Franciscus Gomarus (1563-1641) en Jacobus Arminius (1559-1609).39 

 

Hoewel we niet verregaand zullen uitwijden over het inhoudelijke deel van die pennenstrijd lijken 

de gevolgen voor het tolerantie-denken van deze gebeurtenis wél betekenisvol. Gomarus was niet 

alleen overtuigd van het feit dat de mens geen invloed kan hebben op de goddelijke wil, maar hij 

sprak tevens een vrijbrief uit voor het onderdrukken van niet-calvinistische geloofsovertuigingen. 

Zo was de intellectueel overtuigd dat er kracht voortvloeide uit eendracht en gelijkvormigheid.40 

Arminius daarentegen gaf een pleidooi voor naastenliefde, onderstreepte het belang van 

(pragmatische) tolerantie en was dermate gekant tegen het vervolgen van andersdenkenden. 

Jacobus Arminius vond vooral draagvlak bij kooplieden, daar diversiteit gunstig was voor de 

handel. Op die manier zien we wederom een functionele invulling van tolerantie en de bestendiging 

van de idee van pragmatische tolerantie.41 

 

Meer in het verlengde van dit proefstuk kunnen we de epifanie van Simon Episcopius (1583-1643), 

een arminiaan, aanhalen waarin hij naar voren kwam met enkele argumenten die “verklaarden dat de 

kracht van de staat niet alleen ontleend wordt aan het handhaven van een enkel, zorgvuldig gekoesterd geloof, zoals 

algemeen gedacht werd in Europa, maar van het toestaan dat haar burgers vrijheid van godsdienst genieten en vrijheid 

van intellectuele informatie.” Episcopius pleitte voor een Staat die tolerantie hoog in het vaandel droeg 

en doordreef in haar beleid. Deze strijd om ideologie zou volgens Russell Shorto een significante 

invloed gespeeld hebben op Adriaan Van der Donck die gedurende deze tijd aan de Universiteit 

van Leiden studeerde. De Brabander wordt op heden beschouwd als één van de belangrijkste 

grondleggers van Nieuw-Nederland. Van der Donck, zijn leven en zijn betekenis zullen in 

hoofdstuk 1.5.1 en deel drie uitvoeriger besproken worden.42 

 

 
39 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 119. 
40 Didier Poton de Xaintrailles, “De Universiteit van Leiden, een voorbeeld voor de Academie van Saumur,” in 
Atlantisch Avontuur: De Lage Landen, Frankrijk en de Expansie naar het Westen 1500-1800, eds. Piet Emmer, Henk den 
Heijer en Louis Sicking (Zutphen: Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 2010), 97-9.  
41 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 119.  
42 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 119-20.  
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Een andere prominente voorvechter van het tolerantie-denken in de Republiek, en meer specifiek 

een aanhanger van gewetensvrijheid, was Dirck Volkertsz Coornhert (1522-1590). Zijn belang 

moet voornamelijk geschetst worden binnen de hevige polemiek die hij voerde in zijn laatste 

levensjaar met Justus Lipsius (1547-1609). Zo had de laatstgenoemde in zijn Politica (1589) 

geponeerd dat de Staat het recht heeft om andersgelovigen te vervolgen, om op die manier tot 

eenheid van geloof en stabiliteit te komen.43 Coornhert verzette zich hevig tegen die uitspraak, daar 

hij gekant was tegen elke vorm van opgelegde religieuze eenheid. Hoewel de Amsterdamse filosoof 

in 1590 stierf, speelden hij en zijn ideeën een belangrijke rol in het beleid van de Republiek op dat 

moment, daar Coornhert nauwe banden onderhield met Willem van Oranje inzake gewetens- en 

godsdienstvrijheid.44 

 

De laatste naam die we binnen dit verband vermelden is Hugo Grotius (1583-1645). Naast het 

schrijven van Latijnse gedichten en tragedies hield Grotius zich bezig met het optekenen van 

rechts-verhandelingen, zoals De Jure Belli ac Pacis (1625), en theologische traktaten. Hij speelde in 

hoofdzaak een rol bij het ontstaan van de idee dat er zoiets was als ‘de staat’ als onafhankelijke en 

politieke eenheid die niet meer beïnvloed mocht worden door religie. Zo argumenteerde Grotius 

niet meer, zoals zijn voorgangers voordien, op basis van Bijbelcitaten, maar citeerde hij vanuit het 

natuurrecht. Dit hield in dat de menselijke rede in staat was om te beslissen wat goed en slecht was. 

We kunnen dus besluiten dat, parallel met de academische carrière van Hugo Grotius, er een 

zogenaamde ‘secularisering avant la lettre’ het daglicht zag.45 

 

Het debat over de plaats en waarde van tolerantie in de samenleving bleef niet beperkt tot de 

intellectuele milieus in de late zestiende- en vroege zeventiende eeuw.  Zo woedde er tezelfdertijd 

in de Republiek een strijd tussen de wereldlijke en geestelijke macht omtrent de vraag welke functie 

beiden zouden bekleden binnen de samenleving. Zo was de Gereformeerde Kerk van oordeel dat 

Kerk en Staat harmonieus dienden samen te werken, waarbij de kerkelijke macht als autonoom en 

adviserend bestel fungeerde. De Kerk verwachtte eveneens binnen deze verhoudingen dat de Staat 

inzette op “to remove and prevent all idolatry and false worship”.46 Die vorm van denken kwam er als 

 
43 D.V. Coornhert, Politieke Geschriften: Opstand en Religievrede (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009), 9-22.  
44 Hsia en Nierop, Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age, 30-2. 
45 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 123.  
46 George L. Smith, Religion and Trade in New Netherland: Dutch Origins and American Development (Londen: Cornell 
University Press, 1973), 114. 
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gevolg van de overwinning van de Contra-Remonstranten met de Synode van Dordrecht van 1618-

1619.47 

 

De regenten van de Republiek, aangemoedigd door de handelaren, meenden echter dat de 

combinatie van commerciële activiteiten met een gedoogbeleid van de ‘Ander’ zou leiden tot 

welvaart, in tegenstelling tot het vastleggen van intolerante civiel-religieuze wetten en de poging tot 

het assimileren van de ‘Ander’.48 De regenten waren dan ook van mening dat de calvinistische Kerk 

onder het toezicht van de Staat moest komen te staan.49 Die strijd tussen de Gereformeerde Kerk 

en de Staat was van cruciaal belang, aangezien ze geëxporteerd werd naar de predikanten en 

handelaars-magistraten in de Nieuwe-Wereld.50 Zo weerklonk de meer tolerante ideologie van de 

regenten en de handelaren in de beleidspolitiek van de WIC en had de classis van Amsterdam 

voortdurend een hand in de manier waarop de kolonisten met de ‘Ander’, zowel Europees als 

inheems, dienden om te gaan.51  

 

 

 

 

 

  

 
47 Ugo Janssens, Het Leugenboek: Misvattingen en Bedrog in de Geschiedenis (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017), 
48-50.  
48 Smith, Religion and Trade in New Netherland, 131-8.  
49 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 238.  
50 Smith, Religion and Trade in New Netherland, 131-2.  
51 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 237.  
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Hoofdstuk 2: ‘Dutchness’ van tolerantie  
 

The great care of this state has ever been to favor no particular or curious Inquisition into the faith or religious 

principles of any peaceable man, who came to live under the protection of their laws, and to suffer no violence or 

oppression upon any man’s conscience whose opinions broke not out into expressions or actions of ill consequence to 

the state.52  

Dit zijn de woorden van de Engelse diplomaat Sir William Temple (1628-1699), die als buitenlander 

de tolerantie van de zeventiende-eeuwse Republiek bewonderde. Hij en tal van andere Europese 

getuigenissen verkondigden de tolerante houding van de Republiek in de zeventiende eeuw, de één 

met waarderende ondertoon, de andere met kritische blik.53 Was deze getuigenis waarachtig en 

kunnen we dus spreken van een tolerante houding van de Republiek in de zeventiende eeuw of 

vereist die stelling enige nuance? In dit onderdeel zal er kritiek gegeven worden op de Nederlandse 

mythe van tolerantie, waarbij we enerzijds een blik werpen op de inhoud van het begrip en 

anderzijds de zeventiende eeuwse tijdsgeest van tolerantie ook elders in acht nemen.  

 

Zoals we in het bovenstaande hoofdstuk reeds zagen speelden er zich in de Republiek van de 

zestiende- en zeventiende eeuw enkele debatten af met betrekking tot het bekomen of verwerpen 

van religieuze tolerantie. Doorheen de tijd is dan ook een soort mythologisering ontstaan van de 

Republiek als uiterst tolerante uitzondering in een intolerant Europa. Auteurs als Hsia en Van 

Nierop stellen zich echter steeds meer vragen bij de authenticiteit van die mythe: “Recent decades, 

however, have seen a reaction in against the celebration of Dutch’ religious tolerance; indeed, some scholars have 

suggested the Dutch Republic was not so tolerant after all.” 54 

 

Een eerste kritiek gaat uit van auteurs als Marijke Gijswijt-Hofstra en Ernst Kossmann en heeft 

betrekking tot de inhoudsbepaling van tolerantie an sich. Zij deden onderzoek naar de idee van 

tolerantie en het in de praktijk brengen ervan in de Republiek van de zeventiende eeuw. Hierbij 

kwamen zij tot de boeiende conclusie dat tolerantie per definitie inherent intolerant is aangezien 

men in dat geval uitgaat van een dominante groep die haar waarden als normaal beschouwt en die 

van de ‘Ander’ als deviant: “Tolerance itself is inherently intolerant, since in the very act of tolerating, a dominant 

group defines its own behaviour, or beliefs as normal and those of the tolerated as deviant.” Op basis van die 

 
52 Jaap Jacobs, “Between Repression and Approval: Connivance and Tolerance in the Dutch Republic in New 
Netherland,” De Halve Maen (1998): 4-5. 
53 Jacobs, “Between Repression and Approval,” 4-5. 
54 Hsia en Van Nierop, Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age, 22.  
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these zouden we dus kunnen concluderen dat de inwoners van de Republiek uiteindelijk toch niet 

zo tolerant waren, aangezien ze hun eigen waarden nog steeds boven de waarden van de ‘Ander’ 

plaatsten.55 

Tolerantie is met andere woorden geen synoniem voor gelijkheid. Jaap Jacobs omschrijft tolerantie 

als een begrip om een multiculturele samenleving te omschrijven waarin individuen, ongeacht 

huidskleur, nationaliteit, religie, gender, etc. vrij en gelijk zijn. Tolerantie was een begrip dat in de 

zeventiende eeuw ook al weerklank vond. Gelijkheid daarentegen, kende als concept dat slechts 

haar intrede vanaf de achttiende eeuw, gelijktijdig met de Amerikaanse en Franse Revoluties. 

Gedurende de zeventiende eeuw was er allesbehalve sprake van een sfeer van gelijkheid, maar was 

ongelijkheid juist de gangbare vorm van zaken. Jacobs stelt dan ook dat we moeten oppassen met 

het bekijken van het verleden vanuit een hedendaagse bril. Beladen concepten, zoals tolerantie, 

moeten des te meer steeds in de tijdsgeest worden gekaderd. Hedendaagse invullingen van een 

concept stemmen niet altijd overeen met de historische interpretatie van datzelfde begrip.56  

De bovenstaande passages wijzen ons op de ambivalentie betreffende tolerantie, maar we kunnen 

ons even goed de vraag stellen of de Republiek nu net toleranter was dan haar collega’s op het 

Europese strijdtoneel. Joke Spaans stelt dat, ondanks dat er een streven was naar ‘tolerantie’ door 

enkele individuen, waaronder de reeds vermelde personen uit het vorige hoofdstuk, kunnen we 

voor de Republiek eerder spreken van een ambivalent semi-tolerance. Die vorm van tolerantie legt meer 

de nadruk op een containment van andersdenkenden dan op een effectieve aanvaarding van de 

Ander als ander. Volgens Spaans schoot de ‘echte’ vorm van tolerantie slechts wortel tijdens de 

achttiende-eeuwse Verlichting.57 

 

Ten slotte kunnen we de zogenaamde Dutchness of tolerance aan de kaak stellen door niet-

Nederlandse praktijken van tolerantie tijdens de zeventiende eeuw in acht te nemen. Om dit te 

onderbouwen komen verschillende voorbeelden uit India, China en de islamitische wereld in 

aanmerking. Hoewel die regio’s zeer interessant kunnen zijn voor dit onderzoek, zullen we ons in 

deze masterproef beperken tot een ander Europees voorbeeld in Noord-Amerika, namelijk de 

Fransen in het Canadese Nouvelle-France.58 Er zou binnen dit verband even goed gekozen kunnen 

 
55 Marijke Gijswijt-Hofstra, “Een Schijn van Verdraagzaamheid: Afwijking en Tolerantie in Nederland van de 16e 
Eeuw tot Heden,” Fall 1477-1806 (1995): 20-1.  
56 Jacobs, “Between Repression and Approval,” 1. 
57  Hsia en Van Nierop, Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age, 22.  
58 Zie Siep Stuurman, De uitvinding van de mensheid: Korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en cultuurverschil 
(Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2010) voor verder onderzoek met betrekking tot tolerantie in de islamitische 
wereld en Azië.  
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worden voor Engeland en Spanje, die destijds beduidend meer ingezet hebben op koloniale 

ondernemingen in de regio. De reden waarom Spanje niet vernoemd wordt is omdat zij geen 

hegemonische macht bezat in Noord-Amerika, niet rekening houdende weliswaar met hun geringe 

aanwezigheid in Florida. Engeland anderzijds zette tussen de zestiende- en zeventiende eeuw in op 

een andere soort economie dan de Fransen en de Nederlanders. Daar waar de Engelsen een 

plantage-economie met cash-crops, zoals onder andere tabak, installeerden in gebieden als Virginia, 

speelden de Republiek en Frankrijk in op handelsposten en kwam het idee van permanente 

nederzettingen pas later aan de orde. De Franse en Nederlandse kolonisatie van Noord-Amerika 

liep in grote lijnen gelijk, vandaar de evidente keuze om La Nouvelle France binnen dit opzicht 

beknopt te belichten.59 

In zijn Friend and Foe vergelijkt Cornelius J. Jaenen de verschillen in benadering van de Fransen, 

Engelsen en Spanjaarden ten opzichte van de inheemse bevolking in de Nieuwe Wereld. Hierbij 

haalt Jaenen een quote aan van de historicus Francis Parkman: “Spanish civilization crushed the Indian; 

English civilization scorned and neglected him; French civilization embraced and cherished him.” Op basis van 

dit citaat krijgen we een eerste indruk van hoe de Franse natie tijdens haar koloniale ondernemingen 

omging met de ‘Ander’, volgens Parkman en Cornelius Jaenen met respect en bewondering.60 

De aanleiding tot die reputatie kan teruggevoerd worden tot enkele oorzaken. Ten eerste zien we 

op religieus vlak een andere ingesteldheid dan de Engelsen, de Spanjaarden en de Nederlanders. 

Anders dan dat trio voelden zowel de Franse kolonisten als de overheid in het moederland de 

noodzaak om grondig in te zetten op de bekering van Indianen. Het overgrote merendeel van die 

missionarissen, waarvan Sieur de Cobes (1608) en Pierre d’Avity (1573-1635) voorbeelden zijn, 

vertoonden bewondering en zelfs in enkele gevallen verregaande admiratie tegenover de Indianen 

die ze ontmoetten.61 In tegenstelling tot de Engelse clerus, die de natives van Noord-Amerika 

beschouwden als verdoemde beesten, verkondigen de Fransen dat de ziel van de Indiaan gered kon 

worden. Om hun missionering kracht bij te zetten kozen vele Franse predikanten ervoor om samen 

te leven met hun inheemse gastheren, waardoor ze onrechtstreeks zelf beïnvloed werden door de 

‘native way of life’.62 

               

 
59 James Axtell, The Invasion Within: The Contest of Cultures in Colonial North America (New York: Oxford University Press, 
1985), IX-X.  
60 Cornelius Jaenen, Friend and Foe: Aspects of French-Amerindian Cultural Contact in the Sixteenth and Seventeenth Centuries 
(Toronto: McClelland and Stewart, 1976), 7.   
61 Jaenen, Friend and Foe, 18-25.  
62 Kenneth R. Andrews, Trade, Plunder and Settlement: Maritime Enterprise and the Genesis of the British Empire 1480-1630 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 38. 
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Niet alleen de clerus nam een tolerante houding aan, eveneens individuen als Marc Lescarbot 

(1570-1641), dewelke tewerkgesteld was als advocaat en schrijver. In zijn Histoire de la Nouvelle-

France toonde Lescarbot bewondering voor de Indianen en hun ideeën omtrent vrijheid, gelijkheid 

en broederschap. Volgens Jaenen vormde die ontmoeting tussen de Fransen en die inheemse 

ideeën één van de aanleidingen tot de ontwikkeling van revolutionaire ideeën die de achttiende 

eeuw zouden domineren. Ook in intellectuele kringen was er aandacht voor de ontmoeting met de 

‘Ander’, wat zich onder andere uitte in het concept van de Noble Sauvage. Zo stelde de Indiaan 

volgens die denkers een terugkeer naar de natuur voor, naar een pure toestand van het bestaan, een 

toestand die de Europeaan was kwijtgeraakt door het toenemende absolutisme van de zeventiende 

eeuw.63     

     

Een laatste voorbeeld dat we binnen dit rijtje kunnen plaatsen is de forest diplomacy die gevoerd werd 

tussen de zogenaamde coureurs du bois en hun Noord-Amerikaanse partners.64 Concreet hield dit in 

dat die verscheidene ‘boslopers’, in hoofdzaak waren dit handelaren van beroep, verschillende 

inlandse stammen bezochten om bevervellen mee te verhandelen. Hoewel die contacten niet altijd 

even vredevol verliepen, werd er wel gestreefd naar vriendschappelijke relaties. Zo namen de 

coureurs du bois verschillende inheemse praktijken over, waaronder die van de Gift Exchange.65

        

Ter conclusie kunnen we besluiten dat de Republiek tijdens de zeventiende eeuw niet per se een 

monopolie bezat op de praktijk van (pragmatische) tolerantie. Zo voerde de Franse kolonisator 

eveneens een ‘gedoogbeleid’ tegenover de Indianen van la Nouvelle-France, onder andere 

gesymboliseerd door de aanpak van haar missionarissen en de coureurs du bois.    

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 
63  Jaenen, Friend and Foe, 29-32. 
64  Axtell, The Invasion Within, 43. 
65 J.R. Miller, Compact, Contract, Covenant: Aboriginal Treaty-Making in Canada (Toronto: University of Toronto Press, 
2009), 411-20. 
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Kaart 1: Nieuw-Nederland 

(Bron: Jaap Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 12.) 
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Deel 2: Nieuw-Nederland 
Hoofdstuk 1: historische context  
 

Nieuw-Nederland werd in 1624 opgericht als een koloniale provincie van de Republiek der 

Verenigde Nederlanden, gelegen aan de oostkust van Noord-Amerika tussen de 38ste en 42ste 

breedtegraad. De gebieden die toen toebehoorden aan de kolonie strekten zich uit van de oevers 

van de Zuidrivier (Delaware), Noord-rivier (of Mauritius – de huidige Hudson-rivier) en werden in 

het oosten begrensd door de Versche Rivier (Connecticut). Dit zou neerkomen op een 

samenstelling van enkele bekende hedendaagse Amerikaanse regio’s, waaronder New York, New 

Jersey, Delaware, een treffelijk deel van Connecticut en enkele dorpen uit Pennsylvania. De 

provinciehoofdstad, Nieuw-Amsterdam, bevond zich op het zuidelijkste punt van het eiland 

Manhattan, het tegenwoordige Upper New York.66 

 

In dit algemene hoofdstuk zal er in de eerste plaats een historische beschrijving van Nieuw-

Nederland gegeven worden, ter ondersteuning van de volgende onderdelen binnen deze paper. Zo 

vangen we binnen dit eerste onderdeel aan met Henry Hudson en zijn (her)ontdekking van de later 

naar hem vernoemde Hudsonbaai en de eerste voorcompagnieën. Vervolgens bespreken we op 

chronologische wijze het verloop van de kolonie aan de hand van de ambtstermijnen van haar 

verschillende directeurs. In het tweede hoofdstuk volgt er een algemene bespreking van de 

kerkelijke structuren in Nieuw-Nederland, aan de hand van verschillende predikanten. Dit tweede 

onderdeel wordt afgesloten met een hoofdstuk over de inheemse bevolking, waarbij we nagaan 

welke groepen er precies gehuisvest waren in en rond de kolonie.   

 

1.1 Hudson en de eerste Nederlandse handelaren op Noord-Amerikaanse bodem (1609-1620) 
 

“Mistige ochtenden, bloedrode zonsondergangen en een kustlijn die eruitzag als een lange gladde strook; de branding 

die eeuwig op de strook zand beukte; daarachter schreeuwende stilte. Ze waren er zich van bewust dat ze langs een 

nieuwe wereld voeren.” Met deze woorden tracht Russell Shorto te beschrijven welke gedachten er 

door Henry Hudsons (circa 1560-1611) hoofd flitsten toen hij met zijn schip De Halve Maen langs 

de oevers van Staten-Eiland voer in september 1609. Niet lang na zijn aankomst aan wal werd hij 

tegemoet gekomen door enkele inheemse Mahican-indianen.67 Na een uitgebreide verkenning van 

 
66 Willem Frijhoff, “Nieuw-Nederland en Nieuw-Amsterdam (1609-1664),” in Atlantisch Avontuur: De Lage Landen, 
Frankrijk en de Expansie naar het Westen 1500-1800, eds. Piet Emmer, Henk den Heijer en Louis Sicking (Zutphen: 
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 2010), 115. 
67 Shorto, Nieuw Amsterdam, 48-50. 
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het eiland besloot Hudson in november 1609 het anker te lichten en terug te keren naar Europa 

met Dartmouth, Devonshire, als eindbestemming. Eenmaal aangekomen in Engeland werd de 

kapitein en zijn bemanning echter verboden om door te reizen naar de Republiek. Het zou dan 

ook duren tot juli 1610 vooraleer Henry Hudson zijn sponsors zou ontmoeten.68 

 

Bij terugkomst in de patria rapporteerde Hudson aan zijn opdrachtgevers dat hij een vruchtbaar 

land gevonden had dat bewoond werd door gastvrije volkeren, of zoals hij het zelf zei: “cloeck ende 

weerbaar volck (…) vriendelijc ende beleeft”, die bereid waren om pelshandel te voeren met de 

Nederlanders in ruil voor ijzeren kookgerei, messen, dekens en andere snuisterijen.69 Niet veel later 

zouden de Nederlanders inspelen op een andere munteenheid: Wampum/Sewant.70 Dit waren kleine 

wit-paarse schelpen, dewelke voornamelijk bewerkt werden door Narragansett - en Pequot-

Indianen die leefden op ‘Long Island’.71 Dit bericht zette kooplieden uit Amsterdam ertoe aan te 

investeren in verdere ontdekkingsreizen en lucratieve projecten in het gebied dat later omgedoopt 

zou worden tot Nieuw-Nederland.72  

 

Reeds in het daaropvolgende jaar, meer bepaald in juli 1610, zonden Vlaams-Lutherse kooplieden 

meerdere vloten uit om het gebied en de kust verder te verkennen. Tussen 1611 en 1614 vonden 

er nog eens vier reizen plaats, onder leiding van schippers Jan Cornelisz. May (1560-1617) en 

Symon Willemsz. Cat (geboorte – en sterfdatum onbekend) met hun schepen De Vos en De Craen, 

die de streek tussen hedendaags Maryland en Massachusetts gedetailleerder in kaart brachten. De 

tocht van beide heren bracht resultaat op: zo werd een er handelspost uitgebouwd in de Hudson-

regio, ditmaal niet onder toezicht van de VOC, maar vanuit particulier standpunt. Enkele schepen 

werden uitgerust om de mogelijkheden van handel met de Indianen te onderzoeken en aan 

walvisjacht te doen. In 1614 trok ontdekkingsreiziger Adriaen Block (1567- 1627) met zijn schip 

De Tijger naar de kust van Noord-Amerika en maakte op basis van deze reis de eerste geografische 

kaart van het gebied.73 

 
68 Robert Putman, “De ontdekking van Manhattan,” in Nieuw-Amsterdam 1609-2009: De 400-jarige band tussen Amsterdam 
en New York, ed. Martin Pruijs (Naarden: Strengholt United Media, 2009), 16-7. 
69 Ewald Vanvugt, Roofstaat: wat iedere Nederlander moet weten (Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar/ Top Notch, 2016), 166-
7. 
70 Cornelius Jaenen, “Nederlanders en de bonthandel in Nieuw-Frankrijk,” in Atlantisch Avontuur: De Lage Landen, 
Frankrijk en de Expansie naar het Westen 1500-1800, eds. Piet Emmer, Henk den Heijer en Louis Sicking (Zutphen: 
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 2010), 101. 
71 James W. Bradley, “Before Albany: An Archaeology of Native-Dutch Relations in the Capital Region 1600–1664,” 
New York State Museum Bulletin 509 (2006): 61. 
72 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 39. 
73 Frijhoff, “Nieuw-Nederland en Nieuw-Amsterdam (1609-1664),” 115. 
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Aanvankelijk was de Europese aanwezigheid in de Hudson-regio gering en was de handel in handen 

van een beperkte groep, met name de Hans Claesz Compagnie, de Witsen Compagnie en de 

Brouwer Compagnie.74 Het duurde echter niet lang vooraleer het andere handelaren ter ore kwam 

dat er veel winst viel te rapen uit het opzetten van ondernemingen in de regio. Dit had als logisch 

gevolg dat steeds meer handelaren hun weg wisten te vinden naar Noord-Amerika om daar aan 

walvisjacht en pelshandel te doen. De snelle en intense competitie tussen de verschillende 

voorcompagnieën leidde echter tot conflicten en misverstanden, waardoor de stad Amsterdam zich 

genoodzaakt voelde tussen te komen.75  

 

Daarom ordonneerde de Staten Generaal op elf oktober 1614 een patent voor de oprichting van 

Nieuw-Nederland als een private en commerciële onderneming. Dit hield in dat enkele 

compagnieën, waaronder de reeds vernoemde Hans Claesz Compagnie en de Witsen Compagnie, 

samengebracht werden onder de naam Nieuw-Nederland Compagnie en waarbij de desbetreffende 

handelaren het monopolie zouden verkrijgen in de Hudsonbaai, tenminste tot en met 1618. Niet 

lang daarna bouwden handelaren Fort Nassau, gelegen in het hedendaagse Albany en 

stroomopwaarts op de Hudson-rivier. Nieuw-Nederland zag op die manier officieel haar eerste 

daglicht.76  

 

1.2 De West Indische Compagnie  
 

Tijdens die eerste twee prille decennia van Nieuw-Nederland kon er niet gesproken worden over 

een bloeiende onderneming, gezien haar kleinschaligheid. Zo was er in de Republiek slechts een 

beperkt draagvlak bij handelaren voor dit deel in de wereld. Hier kwam echter verandering in. 

Gelijklopend met het aflopen van het Twaalfjarig Bestand, werd op drie juni 1621 de Geoctrooieerde 

West-Indische Compagnie in het leven geroepen, een onderneming die initieel het doel had aan 

kaapvaart te doen, voornamelijk tegen nummer één vijand: Spanje.77 Als tegenhanger van de VOC 

kreeg zij het tevens het monopolie op de handel in West-Afrika, Noord-Amerika en het latere 

Nederlands-Brazilië.78 Net zoals de VOC bestond de WIC uit vijf kamers: Zeeland, Maze, 

 
74 Smith, Religion and Trade in New Netherland, 10. 
75 Oliver A. Rink, Holland on the Hudson: An Economic and Social History of Dutch New York (Ithaca: Cornell University 
Press, 1989), 49-50. 
76 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 36-7 en 79. 
77 Vanvugt, Roofstaat: wat iedere Nederlander moet weten, 168. 
78 Octroy, by de hooghe/moghende Heeren Staten Generael/ verleent aende West-Indische Compagnie/ in date den derde Juni 1621, 21 
juni 1623 (Nationaal Archief Den Haag, Den Haag, 1.01.02, 5757). 
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Amsterdam, Stad en Lande en het Noorderkwartier.79 De Heeren XIX vormden de raad van 

bewindvoerders en oefenden het hoogste gezag uit.80 

 

Eén van de grondleggers van de WIC was de Antwerpenaar Willem Usselincx (1567-1647). Sinds 

het begin van de zeventiende eeuw opperde hij dat toekomstige compagnieën dienden te opteren 

voor een vorm van landbouwkolonisatie eerder dan te werken met tijdelijke handelsposten.81 Dit 

werd echter door de Staten-Generaal opzijgeschoven als onrealistisch, gezien de desinteresse en 

onwil in en tot emigratie van de bevolking uit de Republiek.82 Die onwil tot emigratie naar Noord-

Amerika had volgens Wim Klooster in hoofdzaak te maken met twee factoren. Ten eerste is er bij 

de uitbouw van een kolonie nood aan een beduidende groep landbouwers, iets wat in de sterk 

geürbaniseerde Lage Landen niet het geval was. Ten tweede beleefde de Republiek op dat moment 

haar gouden eeuw, waardoor mensen niet geneigd waren hun zekerheden en welvaart op te geven.83 

Het bovengestelde debat gaf uiteindelijk aanleiding tot de uitbouw van twee kampen, namelijk de 

kolonisatie -en handelsfactie. Deze twee groepen en hun ideologie zouden de eerste jaren van 

Nieuw-Nederland sterk beïnvloeden.84  

 

Een eerste overwinning van de kolonisatiefactie kwam er reeds in juni 1624 toen de WIC zich 

bewust werd van het feit dat het onmogelijk was handel te drijven in Nieuw-Nederland zonder 

voet aan wal te zetten in Manhattan.85 Daarom stuurden de Heren XIX het schip Nieu Nederlandt, 

tot aan de nok toe gevuld met dertig Waalse families, onder leiding van Cornelis Jacobsz Mey (wie 

bovendien tussen 1620-1625 de eerste directeur zou zijn) en Adriaen Jorisz. Thienpont (geboorte 

– en sterfdatum onbekend) naar de Nieuwe Wereld. Ze kregen de opdracht om hun anker uit te 

slaan op vier verschillende locaties en de families stelselmatig te verspreiden in de baai van Noten-

Eiland, Verse Rivier, Noord Rivier en Fort Orange.86 De reden waarom de families in die mate 

 
79 Henk den Heijer, “De Eerste West-Indische Compagnie (1621-1674),” in Atlantisch Avontuur: De Lage Landen, 
Frankrijk en de Expansie naar het Westen 1500-1800, eds. Piet Emmer, Henk den Heijer en Louis Sicking (Zutphen: 
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 2010), 123. 
80 Putman, “De ontdekking van Manhattan,” 21-2. 
81 Rothschild, Colonial Encounters in a Native American Landscape, 80. 
82 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 103. 
83 Wim Klooster, The Dutch Moment: War, Trade, and Settlement in the Seventeenth-Century Atlantic World (Ithaca: Cornell 
University Press, 2016), 5. 
84 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 52-3. 
85 Smith, Religion and Trade in New Netherland, 12. 
86 F.C. Wieder, De Stichting van New York: Reconstructies en nieuwe Gegevens ontleend aan de Van Rappard Documenten (Zutphen: 
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 2009), 11.  
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verspreid werden lijkt evident. Zo konden de bewindhebbers van de West Indische Compagnie 

aanspraak maken op een groter gebied.87  

 

De eerste sporen van de naam Nieuw-Nederland in de geschreven bronnen en een verwijzing naar 

de Waalse families kunnen we terugvinden in het Historisch Verhael van Nicolas van Wassenaer 

(1571-1630):  
 

Van de ontdeckinghe eenige Revieren in Virginia is in onse voorighe Discoursen ghehandelt: hoe de saecken voorts 

hen toeghedraghen hebben sal de leergierighe leser verstaen. De West-Indische Compagnie is gheoctroyeert zijnde de 

rivieren te bezeylen heeft sulcx niet versuymt maer int voorjaer een schip van 130 last, Nieu Nederlandt ghenaemt, 

toe gherust. Daer schipper op was Cornelis Jacobszoon May van Hoorn met het gheselschap van 30 duysghesinnen, 

meest Waelen, om een colonie daer te planten.88 

 

Die Waalse families, voor het overgrote merendeel vluchtelingen van de Spaanse inquisitie, hadden 

een contract gesloten met de WIC waarbij ze het recht verkregen om aan landbouw te doen en een 

kleinschalige handel op te zetten met de plaatselijke Indianen; al beschikten ze niet over de 

mogelijkheid om die zelf in de patria te verkopen.89 Anderzijds kwamen er echter de verplichtingen 

bij dat ze gedurende een periode van zes jaar verplicht waren in Nieuw-Nederland te blijven, zich 

moesten onderwerpen aan de gereformeerde religie en de WIC als enige autoriteit dienden te 

erkennen.90 Niet veel later verlieten verscheidene Waalse families de kolonie omdat het werk te 

zwaar was, hun contract afliep of ze omdat ze zich niet voldoende inzetten voor de Compagnie. 

Getuige hiervan was Jonas Michaëlius in augustus 1628, de eerste predikant van Nieuw-Nederland: 

“Daer gaet oock een partye Walen na’t Vaderland, tsy dan omdat hare jaren alhier geexpireert syn, ofte oock omdat 

enige der Comp niet seer dienstich en zyn: somige wonen verde, ende en souden by grooten regen ofte onweder niet wel 

connen comen.” 91 

 

Tezelfdertijd bleek, afleidende uit de bronnen, dat de kolonie pas een succesverhaal werd wanneer 

iedereen kon profiteren van de handel met de inheemse bevolking. Zolang dit niet het geval was 

zou Nieuw-Nederland onaantrekkelijk blijven voor de permanente bewoning van Nederlandse 

 
87 Jacobs, Een zegenrijk gewest, 63. 
88 Nicolas van Wassenaer, Historisch Verhael, 1625 (Nationaal Archief, den Haag), Bibliotheek 405, D13), 7, 11. 
89 Frijhoff, “Nieuw-Nederland en Nieuw-Amsterdam (1609-1664),” 118-21.; Shorto, Nieuw Amsterdam, 48-50. 
90 Ben Speet, “Voet op Amerikaanse Bodem,” in Amsterdam Nieuw-Amsterdam 1609-2009: De 400-jarige band tussen 
Amsterdam en New York,” ed. Martin Pruijs (Naarden: Strengholt United Media, 2009), 29.; Gosselink, New York Nieuw-
Amsterdam, 39. 
91  Kees-Jan Waterman, Jaap Jacobs en Charles T. Gehring, eds. Indianenverhalen: de vroegste beschrijvingen van Indianen langs 
de Hudsonrivier (1609-1680) (Zutphen: Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 2009), 67. 
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immigranten. De Boheemse Augustin Hermann (1621-1686), naar alle waarschijnlijkheid een 

aanhanger van directeur Willem Kieft, onderstreepte dat er een zogenaamde ‘correlatie’ was tussen 

de pelshandel met de Indianen en de groei van de bevolking in Nieuw-Nederland. Hoe minder 

restricties er ingevoerd werden op de handel tussen particuliere Nederlandse handelaren en de 

plaatselijke bevolking, hoe meer volkplanters zich geroepen voelden om zich op permanente basis 

in Noord-Amerika te vestigen. Op die manier wordt duidelijk welke cruciale rol de inheemse handel 

vormde en lijkt het evident waarom de handelaren gebruik maakten van pragmatische tolerantie; 

namelijk om die ondernemingen te beschermen:  
 

In the beginning their Honors had sent a certain number of settlers thither, and a great expense had three sawmills 

erected, which never realised any profit of consequence, on account of their great heaviness, and a great deal of money 

was expended for the advancement of the country, but it never began to be settled until everyone had liberty to trade 

with the Indians, inasmuch as up to this time no one calculated to remain here longer than the expiration of his 

bounden time, and therefore they did not apply themselves to agriculture.92 

 

1.3 Willem Verhulst (1625-1626) 
 

In 1625, kreeg Willem Verhulst (geboorte – en sterfdatum onbekend) van zijn opdrachtgevers te 

horen dat hij alle kolonisten, verspreid over het Nieuw-Nederlandse territorium, diende samen te 

brengen op één plaats, namelijk Nieuw-Amsterdam op Manhattan.93 Enerzijds had dit te maken 

met het feit dat de rivalen Spanje, Engeland en Frankrijk met argusogen op die gebieden aasden en 

het een veiligere optie was om te centraliseren en van daaruit een fortificatie-netwerk uit te bouwen. 

Anderzijds vochten Mohawk- en Mahican Indianen op dat moment verscheidene oorlogen uit, 

waar geregeld Nederlandse kolonisten in verzeild raakten. Verhulst liet zijn invloed dan ook meteen 

gelden door Fort Amsterdam op te richten.94  

 

Daarenboven ordonneerden zijn opdrachtgevers uit de Republiek dat hij of zijn onderdanen op 

geen enkele manier betrokken mochten geraken in lokale inheemse conflicten, om zo de stabiliteit 

van de prille kolonie te waarborgen. Een jaar later, in 1626, zou dit neutraal coëxistentie-beleid 

reeds de mist ingaan, op het moment dat de generaal en toezichthouder van Fort Orange Daniel 

van Crieckenbeeck besloot om op oorlogspad te gaan met de Mahicans tegen de Mohawks. Dit 

 
92 Jameson, Narratives of New Netherland, 1609-1664, 271.  
93 A.TH. Van Deursen, De Last van Veel Geluk: de Geschiedenis van Nederland 1555-1702 (Amsterdam: Uitgeverij Bert 
Bakker, 2004), 250-1. 
94 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 57-9. 
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conflict en haar gevolgen zullen uitvoeriger besproken worden in het derde deel van deze 

masterscriptie.95 

 

1.4 Peter Minuit (1626-1633) 
 

Na een kort bewind van Willem Verhulst, die aangeklaagd werd omwille van corruptie, werd Peter 

Minuit (circa 1580-1638) in 1626 benoemd als directeur van Nieuw-Nederland en Isaac de Rasière 

(1595-1654) als diens secretaris.96 Minuit had voor zijn directeurschap meer dan een jaar 

rondgereisd in Nieuw-Nederland om waardevolle grondstoffen te vinden en had op die manier de 

inheemse bevolking met hun waaier aan verschillende talen en culturen beter leren kennen. Hij is 

dan ook vooral bekend als degene die Manhattan in de zomer van 1626 ‘kocht’ van de Manhatesen 

voor een luttel bedrag van zestig gulden. Dit was een groep die tot de Lenape-Indianen behoorde 

en ongeveer tweehonderd à driehonderd stamleden telde.97 De aankoop van Manhattan had 

voornamelijk als reden dat de WIC erop wilde toezien dat de investeringen en eigendommen van 

kolonisten op legale wijze gegarandeerd werden en niet aangevallen konden worden door 

plaatselijke stammen.98  

 

Die significante gebeurtenis wordt vaak voorgesteld alsof de WIC daadwerkelijk de 

eigendomsrechten van Manhattan heeft afgekocht. Dit is echter geheel ten onrechte. Zo was het 

concept ‘eigendom’ niet bekend binnen het inheemse begrippenkader.99 Voor hen hield deze 

overeenkomst niet meer in dan een gedoogbeleid tegenover Europese kolonisten op ‘hun’ 

territorium en het toelaten van het verbouwen van gewassen. Van dit koopcontract is geen origineel 

document bewaard gebleven. Historici baseren zich op heden voornamelijk op de zogenaamde 

Schagenbrief, vernoemd naar de brief van koopman Pieter Schagen (geboorte -en sterfdatum 

onbekend), geadresseerd aan de bewindhebbers van de West Indische Compagnie, op vijf 

november 1626.100 Interessant is dat er naast de vermelding van het verkoopcontract tevens 

informatie gegeven wordt over de algemene en economische toestand van de kolonie op dat 

moment: 
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98 Guy Martinière, “De Europeanen en de Atlantische Oceaan in de zestiende eeuw,” in Atlantisch Avontuur: De Lage 
Landen, Frankrijk en de Expansie naar het Westen 1500-1800, eds. Piet Emmer, Henk den Heijer en Louis Sicking 
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Hooghe Moghende Heeren 

Hier is ghister ’t schip ’t Wapen van Amsterdam aengekomen ende is den 23en september uyte Nieu Nederlant 

gezeijlt uijt de Rivier Mauritius. Rapporteren dat ons volck daer kloec is ende vreedigh leven. Haer vrouwen hebben 

ooc kinderen aldair gebaert. Hebben ’t eylant Manhattes van de wilden gekocht voor de wairde van 60 gulden, is 

groot 11.000 morgen. Hebbende alle koren half meij gezet ende half augusto gemaijd. Het cargasoen van’t voorseide 

schip is 7246 bevers vellen, 178 halve otters vellen, 645 otters vellen, 48 minckevellen, 36 cattenvellen, 33 mincken, 

34 ratte vellekens, veel eijcken balcken ende notenhout.101 

    

Een andere iconische bron tijdens deze periode is de brief van Isaac de Rasière geadresseerd aan 

Samuel Blommaert (1583-1654), bewindhebber van de WIC, waarbij de eerstgenoemde optekent 

waar Blommaert het best zijn onderneming kan opzetten in Nieuw-Nederland. Niet alleen wordt 

er geschreven welke kansen het gebied huisvest, maar tevens wordt er (weliswaar vrij denigrerende) 

vermelding gemaakt over de plaatselijke bevolking. Dit was een voorbode op het feodale systeem 

van de patroonschappen, wat later in deze tekst alsnog besproken zal worden:  
 

Heer Blommaert, 

Den 27sten juli anno 1626 ben ick door de hulpe van God met het schip ’t Wapen van Amsterdam gearrivert voor 

de baij van den grootte Mouritse reviere inseijllende omtrent een muskets schoot van Godins punt in Coenraets baije 

alsoo daer de meeste diepte is. ‘t Land is op veel platsen goet en bequam om te plougen ende saijen, heet veel fraie 

valeyen daer goet gras is, haere regeringe is als haere geburen hier naer beschreven. In Mauritse reviere uutt, makende 

alsoo het noort weest lant over de Manhatas, een eeijlant 18 mijllen lanck, woort bewoont van de oude Manhatesen, 

sijn omtrent 2 a 300 steck vrou en man onder verscheyden oversten die sy Sackimas nomen (…) De reviere opwaerts 

is de oost sijde hooch vool bommen ende op sommige plaetsen is wat goet landts, daer wel eer veel volck gewoont heeft, 

die meest gestorven ende verjaecht syn van de wappenos. Dese naetsien van wilden hebben al een regieringe, ’t man 

voolck is in’t gemeen lanckachtih, wel geproportionnert van leden van colleur organge als de Brasillianenn, seer hert 

sinn ich, tegeen die se hatich syn, vret van naturen, to vriheijt soo geincleijnert dat se door geen middellen tot arbeyt te 

brengen en sijn (…)102  

 

Op hetzelfde moment woedde er in Amsterdam nog steeds de concurrentiestrijd tussen zij die zo 

veel mogelijk winst hoopten te halen uit Nieuw-Nederland door middel van handel en zij die op 

lange termijn de kolonie als verlengstuk van het vaderland wilde maken. Over één ding waren beide 

partijen het eens: de inkomsten uit Nieuw-Nederland waren teleurstellend en veel lager dan wat 

van tevoren verwacht werd; de handel was niet voldoende om de kosten te dekken, laat staan er 

 
101 Pieter Schagen, Schagenbrief, 5 november 1626 (Nationaal Archief Den Haag, Den Haag, 1.01.02, 5751A). 
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profijt uit te halen.103 De voornaamste oorzaak van deze falende onderneming was volgens de WIC 

te wijten aan het lage aantal kolonisten die de oversteek wilde maken en een nieuw bestaan wilde 

opbouwen in de Nieuwe Wereld. Het is dan ook om die reden dat de West Indische Compagnie 

haar aanwervingsplan herzag en startte met het ronselen van Vlamingen, Noren, Zweden, Denen, 

Finnen, Duitsers, Fransen, Engelsen en Polen.104 Dat rekruteringsbeleid had grote sociale 

gevolgen voor de Nederlandse kolonie, in die zin dat het gebied een significante multiculturele 

samenleving werd waarbij uiteindelijk slechts ⅓ van de kolonisten oorspronkelijk uit de 

Republiek kwam.105 

 

Een drietal jaar na het aantreden van Minuit trachtte de WIC het bevolkingsaantal nog meer te 

laten aanzwengelen en de risico’s op haar eigen kapitaal te verzekeren, door de Vrijheden ende 

Exemptiën in te voeren.106 Dit hield in dat particuliere ondernemers vanaf dat moment een contract 

of zogenaamde privilegiën konden afsluiten met de West Indische Compagnie. Zij werden vanaf 

dat moment de facto beschouwd als pachters door de Compagnie; het patroonschap was geboren 

en hiermee kwam er een compromis tussen de handels- en kolonisatiefactie.107 Dergelijke patroons 

kregen de mogelijkheid gebieden van Indianen op te kopen en te bewerken. Hier kwamen echter 

enkele verplichtingen bij. Zo diende elke patroon binnen de vier jaar om en bij de vijftig 

volksplanters te huisvesten en kreeg alsook het privilege om steden te stichten en recht te spreken. 

Volgens Vanvugt berustte dit patroonsysteem reeds sinds het allereerste begin op pure landroof en 

de verdrijving van de plaatselijke bevolking.108 

 

In 1631 werd Directeur Peter Minuit, vergezeld door zijn schout-fiscaal, naar Amsterdam 

teruggeroepen door het bestuur van de WIC omdat zij klachten ontvangen hadden van patroons 

en kolonisten omtrent zijn corruptie.109 Hoewel hij na een ambtstermijn van zeven jaar afgezet 

werd door zijn superieuren in de patria, concludeert Martine Gosselink dat Minuit één van de 

betere directeurs was die Nieuw-Nederland gekend heeft. Zo bezat hij volgens haar de 

karaktereigenschappen die nodig waren om de onsamenhangende gemeenschap aan te sturen.110 
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1.5 Wouter van Twiller (1633-1638) 
 

Wouter van Twiller, de nieuw aangewezen bevelhebber van Nieuw-Nederland, kwam aan in Fort 

Amsterdam met het schip De Zoutberg tijdens de lente van 1633, in het gezelschap van 52 nieuwe 

kolonisten en soldaten.111 Hij stond onder menig oor bekend als een dronkenlap en incompetent 

bestuurder. Zo vulde hij gedurende zijn volledige ambtstermijn diens eigen zakken met het drijven 

van illegale pelshandel. Net als zijn voorganger werd hij door het bestuur van de WIC vroegtijdig 

uit zijn ambt gezet. Het was tijdens zijn bewind dat het systeem van patroonschappen een vlucht 

nam.112  

 

1.5.1 Kiliaen van Rensselaer en Adriaan Van der Donck 
 

De eerste en sterkste stem die uitging tot het planten van landbouwnederzettingen was Kiliaen van 

Rensselaer, een diamanthandelaar uit Amsterdam, met zijn kolonie Rensselaerswijck. Zijn 

patroonschap bestond uit een gebied van zevenhonderdduizend vierkante meter, gelegen in het 

hedendaagse Albany en delen van Colombia.113 Hij koos ervoor om de risico’s te beperken en een 

samenwerkingsverband aan te gaan met Samuel Godyn (circa 1561-1633), Johannes de Laet (1581-

1649) en Samuel Blommaert.114 Rensselaer was ervan overtuigd dat de enige manier waarop Nieuw-

Nederland zou kunnen uitgroeien tot een significante kolonie was door het mogelijk te maken om 

particulieren gronden te laten opkopen van de inheemse bevolking (zie kaart 2). Dit zou niet alleen 

de WIC ten goede komen door een stijging in handelsbetrekkingen, maar het zou tevens een basis 

van verzet vormen in de concurrentiestrijd tegen Engeland, wiens aanwezigheid steeds dominanter 

werd in zowel het noorden als het zuiden. Zijn plan werd in juni 1629 goedgekeurd door de Staten-

Generaal.115  

 

De eerste stappen tot het opbouwen van de nederzetting werden reeds in januari 1630 uitgevoerd, 

wanneer Rensselaer de opdracht gaf aan enkele ‘makelaars’ (hij zou zijn landgoed nooit met eigen 

ogen aanschouwen) om gebieden af te kopen van Mahican-Indianen, ‘boven en onder Fort Orange, 

aan beide kanten van de Hudson-rivier’ (zie kaart 2).116 Reeds sinds het prille begin van de 
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onderneming wist Rensselaer waar hij naartoe wilde met zijn project. Rekening houdende met het 

feit dat de Compagnie nog steeds het monopolie bezat op de pelshandel, wilde Kiliaen van 

Rensselaer inzetten op landbouw, met een specifieke focus op graan. Dat zou op termijn ingeruild 

kunnen worden tegen waardevolle handelsgewassen als suiker uit Nederlands-Brazilië en tabak uit 

Virginia. Dit zou ervoor zorgen dat Rensselaerswijck een knooppunt zou worden van verschillende 

handelsroutes, wat de groei van andere delen van Nieuw-Nederland alleen maar ten goede zou 

komen. 117 O’Callaghan spreekt dit echter tegen en stelt dat de patroons reeds sinds het vroege 

begin de intentie hadden om handel te voeren met de inheemse bevolking en zo het monopolie 

van de WIC te ondermijnen. Landbouw zou hierbij slechts van bijkomstige prioriteit geweest 

zijn.118 Later schreef Rensselaer echter zelf naar een medewerker in Leiden dat: “the fur trade begins 

gradually to get into our hands.”119 

 

Tussen 1634 en 1637 werd het experiment officieel ten uitvoering gebracht, wanneer Rensselaer 

de eerste 37 kolonisten naar zijn patroonschap verscheepte. Hoewel het aanvankelijk voor de wind 

leek te gaan met het project, bleek al snel dat het leven op deze geïsoleerde boerderijen hard was 

en er nood was aan een gecentraliseerd bestuur.120 De erbarmelijke omstandigheden hadden als 

gevolg dat het aantrekken van nieuwe kolonisten geen evidentie was en het verkrijgen van invloed 

voorbij Fort Orange een zo goed als onmogelijke onderneming werd. Het is binnen dit opzicht dat 

de reeds eerder besproken Adriaan Van der Donck uit het eerste deel van deze masterproef een 

belangrijke rol zou spelen.121 

 

De in Leiden afgestudeerde jurist had reeds sinds het vroege begin een fascinatie opgebouwd voor 

de overzeese gebieden van de Republiek, maar wilde in tegenstelling tot vele anderen van zijn stand, 

geen positie bekleden binnen de VOC of WIC. De structuren van beide kamers waren volgens 

hem overgeorganiseerd, wat resulteerde in logge bestuursapparaten waar promotie maken 

onmogelijk was. De aanstelling van de jonge Van der Donck in 1641 als schout was niet alleen 

voor Rensselaerswijck een enorme sprong voorwaarts, maar tevens voor Nieuw-Nederland tout 

court. Zo was er in de hele kolonie voor zijn aantreden geen ervaren jurist aanwezig; de enige 

 
117 Bradley, “Before Albany,” 59-60. 
118 O’ Callaghan, History of New Netherland, 129. 
119 Bradley, “Before Albany,” 61. 
120 Emmer en Gommans, De Geschiedenis van Nederland Overzee, 226-7.  
121 Janny Vennema, Beverwijck: A Dutch Village on the American Frontier, 1652-1664 (New York: Uitgeverij Verloren, 2003), 
17-8. 
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universitair geschoolde persoon in de kolonie was de predikant uit Nieuw-Amsterdam. Dit getuigt 

nogmaals dat het aantrekken van kolonisten, laat staan hoogopgeleiden, een penibele zaak was.122 

 

De Franse jezuïet Isaac Jogues (1607-1646) is op heden gekend als missionaris en martelaar die 

tijdens het midden van de zeventiende eeuw werkzaam was in Frans-Canada en Nieuw-Nederland. 

In zijn ‘Novum Belgium’ (1646) schreef Jogues hoe hij Rensselaerswijck in 1643 ervoer:  
 

There are two things in this settlement (which is called Rensselaerswyck, as if to say, settlement of Rensselaers, who 

is a rich Amsterdam merchant) – first, a miserable little fort called Fort Orange, built of logs, with four or five pieces 

of Breteuil cannon, and as many pedreros. This has been served and is maintained by the West India Company. 

This fort was formerly on an island in the river; it is now on the mainland towards the Hiroquois, a little above the 

said island. Secondly, a colony sent here by this Rensselaers, who is the patron. This colony is composed of about a 

hundred persons, who reside in some twenty-five or thirty houses built along the river, as each found most convenient. 

In the principal house lives the patron’s agent; the minister has his apart, in which service is performed. There is also 

a kind of bailiff here, whom they call the seneschal, who administers justice. All their houses are merely of boards 

and thatched, with no mason work except the chimneys. The forest furnishing many large pines, they make boards 

by means of their mills, which they have here for the purpose (…) Trade is free to all; this gives the Indians all things 

cheap, each of the Hollanders outbidding his neighbor, and being satisfied provided he can gain some little profit.123 

 

De bovenstaande passage van Isaac Jogues geeft ons een beeld van hoe het er in de patroonschap 

van Rensselaer aan toeging. Zo wordt niet alleen bevestigd dat het leven ter plaatse effectief lastig 

was, tevens is het interessant om te zien hoe Jogues, nota bene als missionaris, een duidelijke 

belangstelling toonde voor de handel in de regio tussen de Nederlanders en de Iroquois-Indianen.  

 

In 1647 stichtte Brant van Slichtenhorst (1588-1666) binnen deze kolonie de stad Beverwijck, de 

welke in de jaren vijftig in handen kwam van de West Indische Compagnie en zou uitgroeien tot 

de op één na grootste stad van Nieuw-Nederland, op Nieuw-Amsterdam na.124   

 
122 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 126-7.  
123 J.F. Jameson, Narratives of New Netherland, 1609-1664 (New York: Charles Scribner’s Sons, 1909), 262. 
124 Vennema, Beverwijck, 48-50. 



 
 

 
 
  

43 

 
Kaart 2: Rensselaerswijck en haar omliggende eigendommen. De aanwezigheid van 

Mahican-Indianen is aangeduid met oranje stippen. 

(Bron: Bradley, “Before Albany,” 65.)  
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1.6 Willem Kieft (1638-1647) 
 

Aan de vooravond van de jaren veertig leek Nieuw-Nederland een rooskleurige en welvarende 

toekomst in te zeilen. In de hoop meer kolonisten aan te trekken bood de WIC in 1638 een ‘gratis’ 

plot land aan inwoners uit de Republiek die hun eigen Trans-Atlantische oversteek wisten te 

bekostigen. In ruil daarvoor dienden de volksplanters na vier jaar een cijns te betalen, ter waarde 

van tien procent van hun verkregen eigendom.125 Twee jaar later, in 1640, kondigde de Compagnie 

aan dat ze haar monopolie op de pelshandel met de Indianen van de hand deed, in de  hoop de 

aanwas van de bevolking nog meer te bewerkstelligen.126 Hoewel die politiek van de WIC zijn 

vruchten afwierp, werd des te duidelijker dat de infrastructuur, en met name de 

verdedigingswerken, flink afgetakeld waren ten gevolge van slijtage en dringend vervangen dienden 

te worden. Kieft kreeg onmiddellijk na zijn aantreden de hachelijke opdracht om de belastingen 

gevoelig te verhogen bij de bevolking en nieuwe bronnen van inkomsten te verkennen.127   

 

Op datzelfde moment troepten er verschillende Indiaanse stammen samen in de nabijheid van 

Nieuw-Amsterdam naar aanleiding van tribale oorlogen in het noorden. Het duurde niet lang 

vooraleer Kieft zijn oog liet vallen op de inheemse bevolking om hen enigermate te verplichten 

belastingen te betalen:  
 

Asoo de Comp. groote oncosten heeft te dragen soo int opmaecken van fortificatien ende onderhouden van soldaten 

ende matroosen, soo hebben wij geresolveert d’Indianen hier ontrent woonachtigh (welck wij tot noch toe voor haere 

vijanden hebben beschermt) enige contributie aff te eijschen, soo vellen maijs als sewan ende ofte enige natie mochte 

wesen, die sich met vrientschap niet willen tot contribueeren verstaen, sullen mette gevoechlijkste middel daertoe soecken 

te brengen.128  
 

Niettemin bleek het zonneklaar dat dit een moeizaam karwei zou worden en al zeker nadat de 

Tappan- en Wecquaesgeek Indianen meermaals zijn verzoeken tot betaling gewoonweg in de weg 

geslagen hadden.129 Bovendien reageerden verschillende inwoners die in de buurt van die Indianen 

woonden ontsteld en adviseerden zij Kieft om niet te volharden in zijn besluit.130 

 

 
125 Denys Delâge, Bitter Feast: Amerindians and Europeans in Northeastern North America, 1600-64 (Vancouver: UBC Press, 
1995), 308-10. 
126 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 12. 
127 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 133.  
128 A.J.F. van Laer, New York Historical Manuscripts (NYHM) (Baltimore: Genealogical Publishing Co, 1974), 4: 60.  
129 Bradley, “Before Albany,” 86.  
130 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 143.  
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De Raritans, residerende op en rond Staten-Eiland, kwamen in juli 1640 als eerste in actie tegen de 

Nederlanders door een sloep van de WIC te overvallen en vee uit te moorden in naburige 

volksplantersdorpen. Eén van die boerderijen behoorde toe aan de reeds vernoemde David de 

Vries. Nog voor het vuur gedoofd was, stuurde Kieft, ondanks de vele pogingen van de Vries om 

hem tegen te houden, een regiment van een vijftigtal soldaten, onder leiding van zijn secretaris 

Cornelis van Tienhoven (1601-1656), op de daders af. Verschillende Raritan-Indianen werden 

neergeschoten en de broer van het stamhoofd werd gevangengenomen en tenslotte gefolterd door 

ene Loock(er)mans.131 Wat volgde was een aaneenschakeling van wederzijdse represailles.132 Het 

interessante aan deze gebeurtenis is dat enige tijd later bekend werd dat er aanhangers van Kieft 

achter de vernielingen van de Nederlandse boerderijen schuilgingen, in de hoop rancune aan te 

wakkeren bij de Europese kolonisten. Uiteindelijk bereikte Willem Kieft het tegengestelde resultaat 

met deze daad. Tijdens deze periode kon men in definitie echter nog niet spreken van een oorlog.133 

 

Op een ware escalatie van de spanningen tussen Willem Kieft en de Indianen hoefden de 

kolonisten niet lang te wachten, een gebeurtenis die de geschiedenisboeken zou ingaan als ‘Kiefts 

Oorlog’ (1643-1645). De aanleiding tot dit conflict was de moord op wagenmaker Claes Cornelisz. 

Swits in augustus 1641, door een Weckquasgeek-stamlid. Het verhaal wil dat die Indiaan bij Swits 

had aangeklopt met het doel enkele huiden te verkopen en wat duffelse lakens aan te schaffen. 

Nadat Swits zijn gast te eten en te drinken had gegeven, nam de Indiaan zijn bijl tevoorschijn en 

onthoofde hij zijn gastheer in koelen bloede.134 Het motief van de dader had zijn wortels in een 

incident dat zich jaren voordien had voorgedaan. Zo was de oom van de Weckquasgeek-Indiaan 

een decennium eerder vermoord door enkele Nederlandse kolonisten.135  

 

Volgens Ben Speet behelsde dit incident meer dan een persoonlijke vendetta. Sinds 1639 had de 

West-Indische Compagnie haar monopolie op handel met Indianen opgezegd in de hoop meer 

kolonisten te kunnen aantrekken en zo haar machtsbasis op het Noord-Amerikaanse continent te 

bestendigen, in hoofdzaak als bescherming tegen aartsrivaal Engeland op dat moment.136 Bijgevolg 

kwamen inheemse stammen, voornamelijk woonachtig te Manhattan, Staten Eiland, Lange Eiland 

en langs de oevers van Zuid- en Noord-rivier, onder vuur te liggen.137 Er ontstonden conflicten 

 
131 Jameson, Narratives of New Netherland, 1609-1664, 246.  
132 Speet, “Voet op Amerikaanse Bodem,” 38.  
133 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 143-4. 
134 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 135.  
135 Speet, “Voet op Amerikaanse Bodem,” 37. 
136 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 128. 
137 Speet, “Voet op Amerikaanse Bodem,” 38. 
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over Europees vee, die Indiaanse maïsvelden vernielden, en inheemse honden, die Nederlands 

pluimvee verschansten.138 Een bijkomende dynamiek die tot spanningen met de Indianen leidde 

was dat de verschillende inheemse stammen niet meer in staat waren om de gewenste quota 

bevervellen aan te leveren, voornamelijk ten gevolge van overbejaging. Dit zou vroeg of laat de 

bom laten barsten, omdat ze op die manier hun economisch nut verloren hadden.139 

 

Kieft en zijn aanhangers beschouwden de moord op Swits als dé perfecte casus belli om de 

naburige inheemse dorpen te onderwerpen en haar bevolking te elimineren. Om steun te verkrijgen 

bij de bevolking richtte Willem Kieft in augustus 1641 de zogenaamde Raad van Twaalf140 op en 

plaatste hij David de Vries op de voorzittersstoel.141 De Raad van Twaalf werd samengesteld op 

basis van twaalf prominente figuren uit de kolonie die elk een adviserende functie zouden dragen. 

Kieft stelde de volgende drie vragen aan zijn Twaalf Man met betrekking tot het Swits-Incident:  
 

Ten eersten oft niet rechtvaerdich is, den schandelijcken moort onlangs door een wilt begaen aen Claes Swits behoort 

gestraft te worden, ende in gevalle de Indiaenen den moordenaar niet wilde leveren op ons versoeck, oft niet rechtvaerdich 

is t’geheele dorp daer hij vandaen is te ruijneeren, ten tweeden in wat manieren t’selve int werck dient gestelt ende in 

wat tijt, ten derden door welcke t’ selve sal connen geschieden.142 

 

Kieft hoopte op zijn ja-woord om de Indianen voorgoed te elimineren, maar kreeg echter al snel 

het tegengestelde effect voorgeschoteld. Zo stuurde de Raad van Twaalf aan op een diplomatische 

oplossing van het conflict, geen militaire escalatie, want dit zou de kolonie allesbehalve ten goede 

komen; zowel op korte als op lange termijn.143 Kieft weigerde halsstarrig de raad van zijn 

adviescollege op te volgen en ontbond de Twaalf Man in februari van het jaar 1643. Dit was tot 

groot ongenoegen van de Raad en de bevolking die alleen maar baat zagen bij goede relaties met 

de Indianen.144 In datzelfde jaar richtte directeur Kieft nogmaals een adviescollege op, namelijk de 

Acht Man onder leiding van Abraham Pietersen Van Deusen (1607-1670), maar ook deze instelling 

was een kort leven beschoren omwille van hun weerspannig karakter.145 

 
138 Piet Emmer en Jos Gommans, eds. Rijk aan de rand van de Wereld: de geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 
(Amsterdam: uitgeverij Bert Bakker, 2012), 223-4. 
139 Ewald Vanvugt, Nieuw Zwartboek van Nederland Overzee (Amsterdam: Uitgeverij ASPEKT, 2011), 133. 
140 Deze bestond uit Jacques Bentyn, Jan Dam, Hendrik Jansen, David Pietersz De Vries, Jacob Stoffels, Maryn 
Adriaensen, Abram Molenaer, Frederik Lubbertsen, Joachim Pietersen, Gerrit Dircksen, George Rapelje en Abram 
Plank. 
141 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 145. 
142 Van Laer, New York Historical Manuscripts 4, 124.  
143 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 145-6.  
144 O’ Callaghan, History of New Netherland, 243 
145  O’ Callaghan, History of New Netherland, 191. 
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Wat volgde tussen 1643 en 1645 was een opeenstapeling van slachtpartijen, ten beginne met de 

aanval op de Weckquasgeek-Indianen in Pavonia op 25 februari 1643, waarbij er 120 Amerindianen 

het leven lieten. Gedurende die periode van onlusten schreven David de Vries en Adriaen Van der 

Donck een pamflet, genaamd Breeden Raedt, waarin zij - weliswaar lichtelijk overdreven in het 

beschrijven van de slachtpartijen door de Nederlanders - tussen de regels door aantoonden dat de 

modale volksplanter misnoegd was over de oorlog tegen de Indianen. Hier valt dus voor de eerste 

keer op hoe de gewone bevolking zich afzet tegen het bestuur en haar perceptie ten opzichte van 

de inheemse bewoners. Tijdens deze episode in het Nieuw-Nederland-verhaal werd Kieft dikwijls 

vergeleken met de Hertog van Alva, zijn installatie van de Bloedraad en het repressieve bewind 

waar hij symbool voor stond.146 Russell Shorto beweert dat die vaststelling bij kolonisten geleid 

heeft tot een versterking van tolerantie als een onderdeel van het Nederlanderschap.147 

 

Uiteindelijk drong de West Indische Compagnie aan op het sluiten van een vredesverdrag met de 

Indianen. Op 30 augustus 1645 ontmoetten Oratany, het stamhoofd van de Hackensacks, 

Sesekumu van de Tappans, ‘Willem’ van de Rechgawawancks, Mayauwetinnemin van de Nyackss, 

Shiwias van de Weckquasgeeks en Adriaen Van der Donck, die gestuurd was door Kieft om het 

geschil op te lossen. De bovengenoemde partijen vonden een consensus op zes september 1645 

en de vredesklokken werden geluid. Kieft overhandigde Van der Donck, bij wijze van dank, een 

groot stuk land ten noorden van Manhattan en de adellijke titel van jonker, ironisch genoeg niet 

wetende dat Van der Donck gedurende de oorlog in het geheim had zitten corresponderen met de 

patria in de hoop de abdicatie van Kieft te bewerkstelligen.148 

 

In mei 1647 werd Kieft, net als zijn voorgangers, op het matje geroepen geroepen in de Republiek 

om zich te verantwoorden voor zijn terreurbeleid en de corruptie die zich had voorgedaan tijdens 

zijn ambtstermijn. Net zoals reeds in de inleiding te lezen viel leed de WIC-directeur echter 

schipbreuk voor de kust van Wales, samen met predikant Everardus Bogardus (1607-1647). In 

1648 veroordeelde de Staten-Generaal Kieft postuum omwille van zijn wandaden. Hij had namelijk 

veroorzaakt dat ‘de naam van de Nederlandse natie bij de heidenen daar te lande (…) op het hoogst werd 

verfoeid.’149 

 

 
146 Speet, “Voet op Amerikaanse Bodem,” 39-40. 
147 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 149. 
148 Speet, “Voet op Amerikaanse Bodem,” 40.  
149 Vanvugt, Nieuw Zwartboek van Nederland Overzee, 144-5. 
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1.7 Peter Stuyvesant (1647-1664) 
 
Na de dood van Kiliaen van Rensselaer in oktober 1643 en het ontslag van Willem Kieft veranderde 

er veel in Nieuw-Nederland. In de lente van 1647 stelden de Heeren XIX Peter Stuyvesant (1610-

1672), voormalig gouverneur van Curaçao, aan als nieuwe directeur met voormalig schout-fiscaal 

Lubbert van Dincklagen (geboorte- en sterfdatum onbekend) als zijn adjudant. Zijn instructies uit 

de Republiek konden niet duidelijker zijn: het was de grootste prioriteit om stand te houden tegen 

de steeds sterker wordende Engelse dominantie en hij diende de handelsactiviteiten te laten 

aanzwengelen.150 De Compagnie leek veel vertrouwen te hebben in Stuyvesant, voornamelijk 

omwille van zijn vele jaren ervaring en zijn acties tegen de Spanjaarden en Portugezen. Het was 

bovendien tijdens één van die acties, namelijk bij de verovering van Sint-Thomas op de 

eerstgenoemde groep, dat de nieuwe gouverneur van Nieuw-Nederland zijn rechterbeen verloren 

had.151 

 

Doorheen de geschiedenis werd Peter Stuyvesant vaak afgeschilderd als een strikte en 

meedogenloze directeur die de (religieuze) tolerantie in Nieuw-Nederland sterk terugschroefde, 

vooral ten nadele van de joodse gemeenschap. Op heden hebben verschillende historici, waaronder 

L.J. Krizner en L. Sita, dit beeld bijgeschaafd. Zo had Nieuw-Nederland volgens hen nood aan 

krachtig leiderschap na jaren van contractie en neergang onder voormalig directeur Kieft. Krizner 

en Sita beschrijven het als volgt:  
 

When Peter Stuyvesant first arrived in New Amsterdam in 1647, the colony was in terrible condition. A lack of 

strong leaders had allowed the business of the colony and the everyday lives of the colonists to deteriorate. The streets 

were filthy, buildings were in disrepair, and dishonest business was being conducted. People were hopeful that this new 

director would bring opportunity and growth…152 

 

Hoewel bovenstaande historici gepoogd hebben de daden van de directeur te nuanceren, valt het 

niet te ontkennen dat de ideeën van Stuyvesant bij veel kolonisten niet in goede aarde vielen. Na 

jaren van conflict en oorlog tijdens de jaren veertig van de zeventiende eeuw hoopte de overgrote 

meerderheid van de Nieuw-Nederlanders dat Stuyvesant er niet op gebrand was een 

éénmansbewind te vestigen en persoonlijk gewin na te jagen. Zo koesterden de kolonisten de hoop 

 
150 Bradley, “Before Albany,” 90.  
151 Lucas Ligtenberg, De Nieuwe Wereld van Peter Stuyvesant: Nederlandse voetsporen in de Verenigde Staten (Amsterdam: 
Uitgeverij Fosfor, 1999), 39.  
152 L.J. Krizner en Lisa Sita, Peter Stuyvesant: New Amsterdam and the Origins of New York (New York: The Rosen Publishing 
Group, 2001), 5-9.  
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dat Stuyvesant het beleid over een andere boeg zou gooien en zou overgaan tot een duurzaam 

diplomatisch beleid ten opzichte van andersdenkenden. Het rechttrekken van de relaties met de 

inlandse Indianen was binnen dat opzicht cruciaal.153 Als sterk overtuigd calvinist was hij echter 

van mening dat er voor andersgezinden en dissenters in Nieuw-Nederland geen plaats was. Parallel 

met Stuyvesants beleid, en voornamelijk naar aanleiding van de turbulente gebeurtenissen van de 

jaren veertig, zien we echter dat de regenten en opdrachtgevers uit de Republiek steeds meer druk 

en controle uitoefenden op het bestuur van de directeurs uit Nieuw-Nederland.154  

 

Die nieuwe trend van versterkte sociale controle vanuit de patria kunnen we verbinden met een 

reeks incidenten die plaatsvond vanaf 1653, wanneer een 23-tal joodse kolonisten te kennen gaf 

zich te willen settelen in de buurt van Nieuw-Amsterdam. Stuyvesant stelde zijn veto en bood hen 

louter een enkel-ticket richting Europa aan. Joodse handelaren als Abraham de Lucena en Salvador 

Dandrada kenden echter hun rechten en startten een briefwisseling met hun invloedrijk netwerk in 

het Amsterdamse stadsbestuur. Niet veel later tikte de Staten-Generaal Peter Stuyvesant op de 

vingers met de boodschap dat er gewetensvrijheid gold in de Republiek en dat hij andersdenkenden 

met rust diende te laten.155   

 

Nadat Stuyvesant de joodse kolonisten met tegenzin gehuisvest had, richtte de directeur zijn pijlen 

op de Quakers. Die groep was ten volle tot bloei gekomen nadat de WIC haar handelsmonopolie 

in Nieuw-Nederland had opgegeven. Tegen het midden van de zeventiende eeuw had ze reeds 

enkele kleine gemeenschappen gesticht, zoals Nieuw-Utrecht, Vlissingen en Heemstede.156 

Stuyvesant beschouwde die nieuwe religieuze groepering als een bedreiging voor de stabiliteit en 

orde in Nieuw-Nederland. Om die reden voerde hij wetten in die de Quakers verbood zich verder 

te verspreiden, zich te organiseren of hun huizen beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten. Als 

reactie hierop tekenden 31 inwoners van Vlissingen, voornamelijk bestaande uit Engelse 

kolonisten, een remonstrantie om duidelijk te maken dat Stuyvesant niet over de bevoegdheid 

beschikte om zich uit te laten over de geloofsovertuiging van de kolonisten. Ook de Quakers 

werden later in bescherming genomen door de autoriteiten in de patria.157 

 

 
153 Speet, “Voet op Amerikaanse Bodem,” 42-3.  
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155 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 200-1.  
156 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 197. 
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De derde groep waarbij Peter Stuyvesant op verzet stuitte waren de Indianen. Hoewel de oorlog 

van Kieft in 1645 beëindigd werd, bleef er bij de verschillende inheemse stammen een sentiment 

van wantrouwen hangen ten opzichte van het Nederlandse koloniale bestuur. Bij Stuyvesant was 

dit niet anders. Toen de directeur in 1647 in de kolonie aankwam uitte hij reeds snel kritiek op de 

handel tussen de Nieuw-Nederlandse handelaren en Indianen, voornamelijk met betrekking tot 

handelsgoederen als alcohol en wapens.158 Naast het verbieden van handelsbetrekkingen op 

bepaalde goederen, voerde de directeur in 1656 zelfs een wet in die Indianen verbood te 

overnachten in Nieuw-Amsterdam:  
 

The Director General and Council, with the advice of the Burgomasters and Field Officers of the Burgher corps, 

hereby notify and warn every one that from now henceforward no person shall harbor any Indians during the night 

between this place and the Fresh water, under the penalty of 25 guilders to be forfeited by every one who hereafter may 

lodge a single Indian during the night without a ticket signed by the Director General or the Secretary. Thus done in 

the Council holden in Fort Amsterdam in New Netherland the 29 May, 1656.159 

 

De gemoederen laaiden andermaal op en verschillende Indianenstammen vielen in september 1655 

Pavonia binnen. De Perziken Oorlog was aangebroken, twee jaar nadat Nieuw-Amsterdam haar 

stadsrechten had ontvangen.160 Op dat moment voerde Stuyvesant een succesvolle oorlog tegen 

Nieuw-Zweden, waardoor hij niet in de positie verkeerde om de inheemse aanval af te weren. De 

levens van een vijftigtal Nieuw-Nederlandse kolonisten gingen verloren, een kleine dertigtal 

boerderijen stonden in lichterlaaie en meer dan honderd pioniers werden krijgsgevangen genomen. 

Bij terugkomst uit Nieuw-Zweden, maakte Stuyvesant er dadelijk werk van om een repressief 

antwoord te bieden op deze inheemse oorlogsdaad. Na enkele schermutselingen tekenden beide 

partijen een vredesakkoord. Naar aanleiding van dit conflict trok Stuyvesant steeds sterker aan de 

mouw van de WIC, met de vraag om meer te investeren in Nieuw-Nederland en sterker in te zetten 

op het model van de landbouwkolonie.161  

 

Niet alleen andersdenkenden kregen het sterk te verduren onder Stuyvesants beleid, tevens zijn 

eigen landgenoten kwamen onder vuur te liggen. Zo klaagde de directeur dat zijn kolonisten 

decadent en verwilderd waren, iets wat hij probeerde te bestrijden door middel van disciplinerende 

 
158 E.B. O’Callaghan, Laws and Ordinances of New Netherland, 1638-1674 (Ithaca: Cornell University Library, 1868), 200-
1 en 204-5. 
159 O’Callaghan, Laws and Ordinances of New Netherland, 1638-1674, 228. 
160 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 135. 
161 Hellinga, Pioniers van de Gouden Eeuw, 166. 
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wetgeving, voornamelijk met betrekking tot drankmisbruik en het dragen van wapens.162 Stuyvesant 

trachtte zijn strenge beleid te maskeren door in 1647 de Raad van Negen Man of ‘gemeentemannen’ 

in te voeren, die weliswaar slechts een beperkte inspraak genoot. Het nieuwe adviescollege werd 

samengesteld uit drie boeren, drie burgers en drie kooplieden, waarvan jaarlijks tweederde 

vervangen werd.163 Net zoals het geval was bij het bewind van Kieft brak er ook hier in het 

daaropvolgende jaar protest uit onder adviseurs als Van der Donck, Melijn en Kuyter. Zij riepen 

op tot een rechtstreeks bestuur van Nieuw-Nederland door de Staten-Generaal. Van der Donck 

zette verschillende kolonisten ertoe aan om hun grieven neer te schrijven tegen Stuyvesant, iets 

waar hij al snel voor gearresteerd werd door de misnoegde directeur.164 De boodschap van de 

Negen Man bereikte echter de Republiek en Stuyvesant kreeg het onverbiddelijke antwoord dat hij 

naar de Republiek diende te vertrekken om zijn beleid te verantwoorden. Dit gebeurde echter niet, 

daar de spanningen met de Engelsen sterk escaleerden en Peter Stuyvesants ervaren leiderschap 

essentieel was voor het voortbestaan van Nieuw-Nederland.165 

 

Het conflict met Engeland mondde tijdens de jaren vijftig en zestig uit in de Engels-Staatse 

Oorlogen, die grofweg tussen 1650 en 1674 kunnen gesitueerd worden. De Eerste Engels-

Nederlandse oorlog (1652-1654) vond onrechtstreeks plaats als gevolg van de Akte van Navigatie, 

geordonneerd door Oliver Cromwell (1599-1658) in 1651.166 Die akte had het doel de koloniale 

Nederlandse handel in te perken door Engelse handelaren te verplichten geen handelsgoederen 

meer te laten afnemen van kooplieden uit de Republiek. Indien de wet geschonden werd, 

gebruikten de Engelsen de Akte van Navigatie als voorwendsel om Hollandse schepen te kapen. 

Dit mondde uit in een heuse Engelse kaapvaart, waardoor de Staten-Generaal uit de Republiek 

zich genoodzaakt voelde om te ageren. Het conflict werd uiteindelijk beslecht op 15 april 1654 met 

het Verdrag van Westminster. Hoewel de oorlog voorbij was, bleef de   handelsrivaliteit tussen de 

Republiek en Engeland in de Nieuwe Wereld sterk aanwezig.167 

 

In het jaar 1660 was Nieuw-Amsterdam een welvarende stad geworden en de Engelse koning Karel 

II stelde zich reeds snel het voornemen een absolute hegemonie te verwerven tussen de kusten van 

 
162 Hellinga, Pioniers van de Gouden Eeuw, 165-6.  
163 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 95.  
164 Speet, “Voet op Amerikaanse Bodem,” 43-4.  
165 Gosselink, New York Nieuw Amsterdam, 98-105.  
166 Thomas J. Archdeacon, New York City 1664-1710: Conquest and Change (Ithaca: Cornell University Press, 2014), 13-
4.  
167 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 143.  
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Virginia en Massachusetts.168 Tijdens de voorgaande jaren had Stuyvesant gepoogd Nieuw-

Nederland kost wat kost te beschermen tegen die dominantie, ondere andere via het Verdrag van 

Hartford uit 1650.169 Deze overeenkomst plaatste de grenzen tussen Nieuw-Nederland en 

Connecticut officieel op de kaart en verdeelde Long Island. De directeur investeerde eveneens 

sterk in het op punt zetten van de verouderde verdedigingswerken.170  

 

In april 1664 hakte Karel II de knoop door en beval kolonel Richard Nicolls om de Nederlandse 

aanwezigheid in de Hudson Regio te verwijderen, waarna James, Hertog van York, het zeggenschap 

over de kolonie zou krijgen. Tijdens de maand augustus van datzelfde jaar zeilde Nicolls de 

Hudsonbaai binnen met vier schepen, tot aan de nok toe gevuld met soldaten. Engelse gezanten 

roeiden naar het vasteland om Stuyvesants overgave te eisen.171 Peter Stuyvesant weigerde 

aanvankelijk, maar later dwongen de Nieuw-Nederlandse burgers hem Nieuw-Amsterdam prijs te 

geven. Op vijf september 1664 werd uiteindelijk de Nederlandse vlag neergehaald en dit zou blijven 

door de afspraken, vastgelegd met de Vrede van Breda in 1667.172  

 

Op die manier kan er dus gesteld worden dat er vanaf Stuyvesants ambtstermijn steeds meer 

controle en tegenstand kwam op onverdraagzaamheid, in dit geval van hogerhand, waarbij de 

Staten-Generaal Stuyvesant met de neus op het tolerantie-ideaal uit de Republiek drukte. 

  

 
168 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 325-7. 
169 Archdeacon, New York City 1664-1710, 14.  
170 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 142-4. 
171 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 330-5 
172 Archdeacon, New York City 1664-1710, 15-6.  
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Hoofdstuk 2: Religie in Nieuw-Nederland 
 
2.1 De Gereformeerde Kerk in Nieuw-Nederland 
 
In het eerste deel van deze masterproef bespraken we kort de politiek-religieuze situatie in de 

Republiek, welke idealen beide partijen aanhingen en hoe dit conflict tussen de regenten en 

Gereformeerde Kerk geëxporteerd werd naar de Nieuwe-Wereld. In dit hoofdstuk zullen we dieper 

ingaan op de stichting en de evolutie van de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Nederland door een 

drietal markante predikanten onder de loep te nemen. Het belang van dit hoofdstuk moet 

voornamelijk gezien worden ter ondersteuning van het derde deel van deze masterproef, waar we 

in godsdienstige bronnen op zoek zullen gaan naar de grenzen van pragmatische tolerantie bij 

predikanten uit Nieuw-Nederland tegenover de Inheemse bevolking.  

 
2.1.1 Jonas Michaëlius (1628-1632) 
 

Reeds sinds het begin van de zeventiende eeuw had de Gereformeerde Kerk van de Republiek 

enkele instanties in het leven geroepen om haar belangen te behartigen in de nieuw ontdekte 

gebieden, die weldra kolonies zouden worden. Aanvankelijk werden ziekentroosters en predikanten 

rechtstreeks benoemd door de kerkenraad in Amsterdam, maar niet veel later bleek die taak te 

zwaar te zijn voor de raad. Na afzienbare tijd ontstond er eveneens een dispuut tussen de 

verschillende synodes173 omtrent de vraag welke kerkelijke instelling nu precies het toezicht kreeg 

op het zielenheil van de Nederlandse kolonisten, dewelke zich steeds verder verspreidden over de 

ontdekte gebieden. Naar aanleiding van die situatie stichtte de Gereformeerde Kerk in 1621 de 

Deputati ad res Indicas, een instelling die vanaf dat moment zou instaan voor de uitvoerende taken 

van de verschillende kerken in de Oost- en West-Indiën. Hun takenpakket bestond eruit 

beroepsbrieven en instructies op te stellen, de correspondentie met de buitenlandse kerken te 

onderhouden en ten slotte alle informatie door te spelen tijdens de daaropvolgende classicale 

bijeenkomsten. Dit vraagstuk werd verder uitgewerkt in de Synode van Noord-Holland in 1624 

met het verdict dat “de kerken en de classes in wier gebieden zich kamers van de VOC of WIC bevonden de 

aangewezen instanties waren.”174  

 

Tijdens de jaren 1635-1636 kwam het toezicht over de kerken in de gebieden van de WIC onder 

de classis van Amsterdam te staan. Aansluitend kreeg de oproep tot religieuze eenheid door de 

Gereformeerde Kerk, en het streven hiernaar, steeds meer vorm. De Franse missionaris Jogues, 

 
173 Hierbij ging het in hoofdzaak om spanningen tussen de Synodes van Gelderland, Utrecht en Overijssel.  
174 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 232-4.  
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die we reeds in het vorige hoofdstuk aangehaald hebben, schreef neer wat de religieuze situatie in 

de Nederlandse kolonie op dat moment was: “No religion is publicly exercised but the Calvinist, and orders 

are to admit none but Calvinists, but this is not observed; for besides the Calvinists there are in the colony Catholics, 

English Puritans, Lutherans, Anabaptists, here called Minstes, etc…” 175 Hieruit valt dus op dat er vanuit 

de verschillende classes en synodes uit de Republiek gestreefd werd naar een homogeen 

calvinistische kolonie, maar dat dit in de praktijk allesbehalve het geval was. 

 

Die oproep tot een sterkere bekeringsdrang was niet alleen gericht tot de predikanten van Nieuw-

Nederland, maar eveneens van patroons als Kiliaen van Rensselaer werd verwacht dat ze een 

predikant of ziekentrooster in dienst namen om zo bij te dragen tot deze missie. Die beslissing 

werd genomen op de Synode van Noord-Holland op vijftien september 1628:  
 

The Patroons and colonists shall in particular, and in the speediest manner, endeavor to find out ways and means 

whereby they may support a Minister and Schoolmaster, that thus the service of God and zeal for religion may not 

grow cool and be neglected among them, and they shall, for the first, procure a Comforter of the Sick there.176 

 

Een achttal jaar later, op zeven juni 1636, herinnerde de Gereformeerde Kerk haar ziekentroosters, 

die naar de Oost- en West-Indiën reisden, aan hun opdracht, namelijk de inzet tot het converteren 

van de blinde heidenen:  
 

Whereas it has been found necessary, for the success of True Religion and Divine Worship, and for the benefit of 

those who enter into the employ of the Netherlands Companies, in connection with their regular sailing services for the 

purposes of trade carried on with far distant lands, - that the true knowledge of God should be introduced not only 

among the blind  heathen, but that the ships should be provided with Siecken-Troosters who should accompany these 

expeditions for these purposes.177 

 

In 1624 vertrok predikant Jonas Michaëlius met het schip de ‘Hollantsche Tuyn’ naar San Salvador 

in Brazilië, dat net door de WIC ingenomen was. De Portugezen veroverden de nederzetting echter 

snel opnieuw, waardoor Evert Croeger (geboorte- en sterfdatum onbekend), de kapitein van het 

schip, rechtsomkeer maakte en koers zette richting Fort Nassau, aan de kust van Guinea.178 Op 

zeven april 1628 stelde de classis van Amsterdam Jonas Michaëlius (1584-1638) aan als eerste 

 
175 Jameson, Narratives of New Netherland, 1609-1664, 260. 
176 Hastings, Ecclesiastical records State of New York, 75. 
177 Hastings, Ecclesiastical records State of New York, 95-7. 
178 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 55.  
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officiële predikant van Nieuw-Nederland.179 Hij kreeg de opdracht om de eerste Kerk uit te 

bouwen, zodat het zielenheil van de kolonialen veiliggesteld kon worden en de religieuze structuren 

uit de Republiek een sterkere grip konden verwerven over de kerkelijke zaken in de kolonie.180 Bij 

aankomst merkte de clericus echter op dat de gemeenschapszin en saamhorigheid in de kolonie ver 

te zoeken was. Zo trok de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Nederland op dat moment weinig 

volgelingen, daar alle kolonisten verafgelegen en verspreid woonden of de Nederlandse taal niet 

machtig waren, zoals bij de Franstalige Walen het geval was.181    

 

Het eerste deel van deze thesis sloten we af met de conclusie dat de strijd om invloed tussen de 

wereldlijke en de geestelijke macht doorheen de zeventiende eeuw ook de oversteek maakte naar 

de kolonies van de Republiek. Jonas Michaëlius is hieromtrent misschien wel het beste voorbeeld. 

Zo stond de predikant haaks op de gouverneur Peter Minuit, die kerkelijke en wereldlijke zaken 

zoveel mogelijk van elkaar wilde scheiden. Michaëlius trachtte de gouverneur dan ook af te zetten 

naar aanleiding van diens corruptie. Volgens Jaap Jacobs waren de relaties tussen de predikanten 

en gouverneurs van Nieuw-Nederland niet altijd optimaal, maar was dit in hoofdzaak het geval 

tijdens haar vroege bestaansperiode. Dit veranderde stelselmatig vanaf de jaren vijftig, namelijk op 

het moment dat er meer predikanten naar de kolonie gestuurd werden en diezelfde leden van de 

clerus zich meer en meer conform gingen gedragen naar de wereldlijke wetgeving.182 
           

Jonas Michaëlius schreef gedurende zijn verblijf in Noord-Amerika brieven naar verschillende 

correspondenten in de patria, waaronder Adriaan Smoutius (1580-1646) en Jan van Foreest (1586-

1651) om hen in te lichten over de huidige stand van zaken in de kolonie en vooral hoe hard het 

leven er was: “de leeftocht valt hier hard ende sober.”183 Smoutius was een predikant uit Amsterdam en 

was eveneens lid van de gedeputeerden voor overzeese zaken in de Amsterdamse kerkenraad. Van 

Foreest maakte deel uit van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en bekleedde een 

functie binnen de Hoornse kamer van de Compagnie.184 

 
179 Hoewel Michaëlius op heden gezien wordt als de eerste calvinistische predikant van Nieuw-Nederland, was hij niet 
het eerste lid van de Nederlandse clerus die zijn weg vond naar de kolonie. Zo was ziekentrooster Bastiaen Jansz Krol 
(1595-1645- reeds naar het Nieuw-Nederland van gouverneur Willem Verhulst gestuurd in 1625. Krol wordt binnen 
dit opzicht niet meegenomen, aangezien hij geen aanzet gaf tot de stichting van de Gereformeerde Kerk in de Nieuwe 
Wereld (Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 231).  
180 Jacob van Hinte, Nederlanders in Amerika: een Studie over Landverhuizers en Volksplanters in de 19de en 20ste eeuw in de 
Vereenigde Staten van Amerika (Groningen: P. Noordhoff, 1928), 52.  
181 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 71-3. 
182 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 238-9.  
183 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 59. 
184 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 55.  
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Een groot deel van de brief aan Smoutius, gedateerd op elf augustus 1628, wijdde Michaëlius aan 

een beschrijving van de plaatselijk-inheemse bevolking. Hier valt dan ook meteen de negatieve 

ondertoon op tegenover de inlandse bevolking. Om het met de woorden van de predikant te 

zeggen:  
 

Wat aengaet de natie deses Lands, die vynd Ick gansch wild ende woest, vreemd van alle borgerlijcke sedicheyd, jae 

onbeleeft ende bot als tuynstaken. In alle booscheyd ende godloosheyd gelijck als gepromoveert, verduyvelde menschen, 

die niemand anders danden Duyvel dienen (...) Sij zijn soo diefachtich ende verradisch als sijg root zijn ende in 

wreedheyd sijnse gansch onmenschelijck ende meer Barbarisch ende gaen d’Africanen daerin al verde te boven.185  

Hoewel historici als Rothschild en Shrire & Merwick ervan overtuigd zijn dat de regenten in de 

Republiek tijdens de zeventiende eeuw volledig wilden inzetten op handel, in tegenstelling tot 

andere grootmachten zoals Engeland en Spanje, en op die manier de drijfveer van missioneren 

stiefmoederlijk behandelde, lijkt bij Michaëlius het tegendeel waar.186 Koopman stelt dat de 

Gereformeerde Kerk in de Republiek reeds sinds 1624 inging tegen het pragmatische protocol van 

de West-Indische Compagnie en de kolonisten aanspoorde om: “by their Christian Life and conduct 

seek to draw the Indians and other people to the Knowledge of God and His Word.” 187 Dit bleek gezien de 

verschillende periodes van conflict en de moeilijke communicatie tussen beide groepen een heikele 

kwestie.188 

Michaëlius ging zelfs verder door te stellen dat de enige manier om dit doel te bereiken was door 

in te zetten op een assimilatiepolitiek. Merk op dat hij tevens subtiel het ideaal van tolerantie 

tegenover amerindianen, gepropageerd door de WIC, bekritiseert:  

Hoe men nu best dese luyden tot de ware kennisse Godes ende des Middelaers Christi soude connen aenleyden, is 

qualijck te seggen. Ick en can mij selven niet genoech verwonderen wie UWerE ende vele anderen int Vaderland soo 

vele op de mouwe gespeldt mach hebben, belangende de geseggelijckheyd deser lieden, en den goeden aerdt, de gevoechlijke 

principia religionis ende vestigia legis naturae die bij haer souden sijn; in de welcke Ick tot noch toe schaers een enich 

goed point hebbe connen bemercken (...) Wel, of men dan d’oude in haer wesen liete ende aen den kinderkens die noch 

 
185 Jonas Michaëlius aan Adriaen Smoutius, 11 augustus 1628, in Ecclesiastical records State of New York, ed. Hugh Hastings 
(Albany: James B. Lyon State Printer, 1901), 57.  
186 Shrire en Merwick, “Dutch-Indigenous relations in New Netherland and the Cape in the Seventeenth Century,” in 
Historical Archeology in Global Perspective, ed. Lisa Falk, 11-20 (Washington DC.: Smithsonian Institute Press, 1994), 16; 
Rothschild, Colonial Encounters in a Native American Landscape, 77.  
187 A.J. F. Van Laer., ed., Documents relating to New Netherland (1924-6), 2-5. 
188 Koopman, Taking the Jesus Road, 62.  
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jongh sijn, begonne. Tzij alzoo. Maer sij moesten van joncks op van haren ouderen afgesondert werden. Jae van hare 

gansche Natie.189 

Die assimilatiepolitiek bleek desalniettemin een ingewikkelde kwestie, aangezien de ouders van de 

amerindiaanse kinderen geen afstand wilden doen van hun kroost.190 Anderzijds zag Michaëlius in 

dat het assimileren van Indianen zou leiden tot een disruptie van de pelshandel in de regio, wat de 

groei en het voortbestaan van Nieuw-Nederland in gevaar zou brengen.191 Volgens Ton Lemaire 

past die benadering van assimilatie perfect binnen het vroegmoderne denken om de inheemse 

bevolking van de Nieuwe Wereld een plaats te geven in de ‘Oude Wereld’. Europa kon alleen recht 

doen aan de werkelijkheid van Amerika door een transformatie van de ‘Ander’.192  

Die moeilijkheden bij het bekeren van de zogenaamde blinde heidenen ontging alsook de de 

Gereformeerde Kerk uit de Republiek niet. Op zestien november 1637 werd er een plan uitgedacht 

om de Indianen efficiënter te ‘bereiken’, zoals de tekst suggereert: 

Although several matters remain unfinished which ought to be attended to, it was resolved to come to some decision 

regarding these savage men of the East and West Indies (...) it had really also the intention to question the children 

of Brazilians, before they were adopted. and so passed into familiam Christianorum.193 

Ten slotte verwijst de predikant naar de taal van de Mahicans. Zo stelt hij vast dat deze zeer moeilijk 

aan te leren is, in tegenstelling tot wat verscheidene van zijn Nederlandse landgenoten beweren, en 

dat de Indianen eveneens geen pogingen ondernemen om de Nederlanders te helpen bij het 

opstellen van woordenboeken. Volgens Michaëlius bemoeilijkt die taalbarrière de bekering van de 

Indianen des te meer:  

Hare tale die het eerste is by hun te besigen, dunckt my gansch vreemd. Vele onder ons gemeyne volck hetense 

gemeylyck een lichte tale die haest geleert is. Ick ben van een andere opinie. Want de gene die hare woorden enigsins 

verstaen ende naspreken connen, die feylen grootelyck inde ponuntiatie ende radebrakense gelyck de sprake Asdot. 

Want dese Natie heeft sware aspiratien ende vele litteras gutturales die meer inde kele dan door den mond tanden 

ende lippen geformeerd worden het welcke onse popel ongewend synde, op syne wyse een groven slag daerinne slaet ende 

meynt syne dingen noch wonder wel gedaen te hebben. Tis waer men can lichtelyck soo vele leren als genoech is om te 

handelen maer dit geschiedt bycans soo vele int wysen met duym ende vingeren als door spreken; het welcke in zaken 

van religie soo niet soude connen geschieden. Oock soo schynt het datse hare tale voor ons liever occulteren, dan 

 
189 Hastings, Ecclesiastical records State of New York, 57-8.  
190 Rothschild, Colonial Encounters in a Native American Landscape, 81.  
191 Koopman, Taking the Jesus Road, 62-4. 
192 Ton Lemaire, De Indiaan in ons bewustzijn: de ontmoeting van de Oude met de Nieuwe Wereld (Baarn: Ambo, 1986), 49.  
193 Hastings, Ecclesiastical records State of New York, 112-3. 
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behoorlyck mededelen (...) In summa: ‘tis een gemaeckte kyndische tale: soo dat selfs degene die best van allen met 

den Wilden connen spreken ende in handel seer wel te rechte conne, nochtans gansch blind staende ende gelyck als 

inde baeuw syn.194 

In de briefwisseling tussen Jonas Michaëlius en Jan van Foreest vinden we eveneens verwijzingen 

terug naar de inheemse bevolking op andere domeinen dan religie. Interessant aan deze brief van 

acht augustus 1628 is dat Michaëlius begint met een algemene beschrijving van Nieuw-Nederland 

en een nadruk legt op het potentieel dat de regio bezit, onder andere in de vorm van haar vruchtbare 

landbouwgronden: “Wy hebben onlange geleden enige welgelene plaetsen naby bespiedt die goed syn van grond en 

lichtelyck, om hare nabuyricheyd, souden connen beschermt werden; soo de Heeren Meesters hiervan hiervan nu 

verwittigt synde (...) Aent oppereynde van de Riviere, by’t Fort Orangie, staet voor ons open een groot Landbegryp 

vruchtbaer.” Dit met het doel om van Foreest, die beleidsmaker was bij de WIC, in te lichten over 

zijn investeringen. Op die manier kunnen we enigszins afleiden dat predikanten zich alsook inlieten 

met andere zaken dan puur religieuze kwesties.195  

Op dezelfde pagina gaat Michaëlius specifieker verder over de bewoners van die vruchtbare 

landbouwvelden, namelijk de Mahicans. Hierbij beschrijft hij, wederom op negatieve wijze, de 

inter-inheemse verhoudingen en conflicten en hoe deze de Europeanen ten goede komen:  

Want d’Inwoonders, de Mahicans genaemt, hebben verlaten ende synt verloopen door vreese vande Maeckwaeys die 

haer vyanden: ende te machtich syn: ende oock van ons: dewyle sy tot verradische moorderyen ende overrumpelinge vant 

voorn fort tegen den onsen trouwlooslyck gecomplotteert hadden (...) gelyck als van vele andere dingen meer als de 

menichfuldige godloosheyd, duyvelryen: ende meer dan barbarische wreedheden deser natien tegen malcanderen, alsoo 

sy haer in vele soorten van volcken bedeelen. Ons en ontbreeckt maer een goede partij volcx...196 

  

 
194 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 69. 
195 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 57. 
196 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 59. 
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2.1.2 Everardus Bogardus (1633-1647) 
 
Jonas Michaëlius verliet Nieuw-Nederland in 1631-1632 en werd in het daaropvolgende jaar 

opgevolgd door Everardus Bogardus.197 Bogardus, geboren te Woerden in 1607, vertrok in 1630, 

in opdracht van de Kerkraad van Amsterdam, als ziekentrooster naar Guinea. Twee jaar later 

keerde hij terug om predikant te worden om vervolgens zijn weg te vervolgen naar Nieuw-

Nederland. Eens daar, gaf hij godsdienstles in een houten kerk, die er na zijn komst werd 

gebouwd.198 Zijn aanstelling wordt besproken in de minuten van de classis van Amsterdam op 

zeven juni 1632:  
 

Everardus Bogardus die voor sieckentrooster is geweest in Guinea, heeft syne testimonia naar den Classis 

gepraesenteert. Dewelcke seer goet syn; en daarby versoeckt van den Classis peremptoir geexamineert te worden. Welck 

versoeck hem is toegestaen. en sal toecomen Maandach geexamineert worden van D. Praesidie; met Conrado Clevio, 

die oock goede getuygenisse overgeleveert heeft.199  

 

Bogardus’ tijd in de kolonie kenmerkte zich vooral door verschillende ruzies die hij had met de 

directeurs, in eerste instantie met Wouter van Twiller omwille van zijn drankzucht en achterstallige 

betalingen ten opzichte van de predikant ter waarde van ‘drie hondert drie ende t’sestich Carolus guldens’, 

zoals te lezen valt in de notulen van secretaris Cornelis van Tienhoven.200 Het geschil boog zich 

daarnaast voornamelijk over het morele gezag in de kolonie.201 Bogardus wou het corrupte bestuur 

van de WIC vanuit de kerk veroordelen. Daarenboven kreeg Bogardus steeds meer zijn handen 

vol met het opbouwen van een permanente gemeente van vrije kolonisten, die vaak in conflict 

kwamen te staan met de inlandse bevolking en leden van de WIC in tijdelijke dienst. Gedurende 

de Indiaanse oorlog (1643-1645) ontpopte de predikant zich als een voorvechter voor vrede met 

de inheemse bevolking en een democratisch beleid. Deze visie strookte niet met de autocratische 

directeur Kieft.202 De onenigheid bereikte een hoogtepunt wanneer Kieft besloot een proces tegen 

hem aan te spannen. Hierbij werden enkele ‘onpartijdige rechters’ aangesteld, namelijk Johannes 

Megapolensis, predikant Van Rensselaerswijck, een Engelse predikant en nog twee à drie burgers. 

Hierop wenste Bogardus als predikant vervangen te worden. Uiteindelijk keerde hij in 1647 samen 

 
197 Leroy Koopman, Taking the Jesus Road: The Ministry of the Reformed Church in America among Native Americans, Historical 
Series of the Reformed Church in America (Michigan: Reformed Church Press: 2005), 62-4. 
198 A. Eekhof, “Megapolensis (Johannes),” in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek Deel 3, eds. P. J. Blok en P. C. 
Molhuysen (Leiden: A. W. Sijthoff’s Uitgevers-Maatschappij, 1914), 836. 
199 Hastings, Ecclesiastical records State of New York, 81-2.  
200 A. Van Laer, Register of the Provincial Secretary, 1642-1647 (Baltimore: Genealogical Publishing Co., Inc.: 1974), 11-2.  
201 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 240. 
202 Willem Frijhoff, “Bogardus, Everhardus,” in Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme 5, 
eds. Het Kerkhistorisch Gezelschap (Kampen: Uitgeverij Kok, 2001): 80. 
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met Kieft terug naar het vaderland, om daar hun dispuut op te lossen. Dit schip is echter nooit 

aangekomen, maar verongelukte onderweg. Hierbij kwamen 81 mensen, waaronder Bogardus en 

Kieft, om het leven.203 

 

Bogardus had als predikant in Nieuw-Nederland het doel gesteld om een authentiek christelijke 

gemeenschap te ontwikkelen. Als predikant doopte hij zo verscheidene inheemse inwoners in de 

kolonie. Zijn idealen botsten echter met het op handel gerichte bestuur van de WIC. Zijn 

temperament en drankzucht speelden hierbij niet in zijn voordeel en hij slaagde er niet in om tot 

een overeenstemming te komen.204 
 

2.1.3 Johannes Megapolensis (1642-1669) 
 

Johannes Megapolensis (1603-1669) werd geboren in Noord-Holland en bekeerde zich op jonge 

leeftijd van het katholicisme naar het calvinisme. Na zijn opleiding tot predikant aan de Universiteit 

van Leiden missioneerde Megapolensis in Wieringerwaard, Bergen en Schoorl. Aan het begin van 

de jaren veertig schreef hij zich in bij de West Indische Compagnie om voor zes jaar predikant te 

worden in Rensselaerswijck. Daar zou Megapolensis, samen met zijn vrouw en vier kinderen, 

aankomen op dertien augustus 1642.205 Het contract tussen Johannes Megapolensis en Kiliaen van 

Rensselaer werd uitgebreid besproken op een vergadering van de classis op zes maart 1642. Hierbij 

worden er beslissingen gemaakt omtrent salaris, huisvesting en wat er diende te gebeuren indien de 

predikant zou sterven voor het verstrijken van zijn contract.206 

 

Gedurende zijn verblijf in de patroonschap van Kiliaen van Rensselaer onderhield de predikant 

contacten met de Classis van Amsterdam en verscheidene vrienden. In zijn geschriften wijdde hij 

niet alleen uit over zijn werkzaamheden bij de Europese kolonisten - over wiens gedrag hij niet te 

spreken was -, maar rapporteerde hij eveneens zijn ontmoetingen met Indianen, dewelke hij niet 

als ‘wilden’ wou aanspreken.207 Volgens A. De Groot koesterde Megapolensis, in tegenstelling tot 

zijn voorganger Michaëlius, meer bewondering voor de inlandse bevolking. De beschrijvingen die 

de predikant neerpende in de brieven naar zijn vrienden trokken veel aandacht in de Republiek, 

wat ertoe leidde dat zijn geschriften gebundeld en uitgegeven werden als Een Kort Ontwerp van de 

 
203 A. Eekhof, “Megapolensis (Johannes),” 388.  
204 Frijhoff, “Bogardus, Everhardus,” 80. 
205 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 101.  
206 Hastings, Ecclesiastical records State of New York, 143-7. 
207 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 167-8. 
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Mohakvase Indianen.208 Het lijkt dan ook interessant om in het derde deel van deze masterproef 

Megapolensis’ werk nader onder de loep te nemen en beknopt te vergelijken met de conclusies die 

we bij Michaëlius gemaakt hebben. 

 

In 1648, op het moment dat zijn contract afliep, bereidde de predikant zich voor om terug te reizen 

naar de patria. De wereldlijke overheid uit Nieuw-Amsterdam belette hem echter om terug te keren 

naar de Republiek, aangezien predikanten Johannes Cornelisz Backer (geboorte -en sterfdatum 

onbekend) en Everardus Bogardus recent daarvoor Nieuw-Nederland verlaten hadden. De 

diepgelovige gouverneur Peter Stuyvesant en de bewindhebbers van de Compagnie hoopten 

Megapolensis te kunnen overtuigen om in Nieuw-Amsterdam te blijven en zo het zielenheil van 

de kolonisten te verzekeren. Megapolensis weigerde dit aanbod, maar werd blanda vi et quasi nolens 

volens209 vastgehouden.210 

 

In het eerste hoofdstuk van dit deel bespraken we reeds Peter Stuyvesant en welke rol hij speelde 

in de geschiedenis van Nieuw-Nederland. Hoewel dat Stuyvesant velen in het harnas joeg, hadden 

Megapolensis en de directeur een goede verstandhouding. Volgens De Groot namen de 

bewindhebbers van de WIC het Megapolensis kwalijk dat hij bij bepaalde aangelegenheden met 

‘onnoodige precisiteyten’ confronteerde. Die nauwgezetheid omtrent het volgen van de regels van de 

Calvinistische Leer, werd hem opgedragen door de Classis van Amsterdam. De predikant zette na 

de berispingen van de WIC een stap opzij, wat de Classis beschouwde als “een toegave aan de praktische 

verdraagzaamheid der Compagnie.” 211 Dit toont nogmaals aan hoe de Gereformeerde Kerk trachtte in 

te gaan tegen het pragmatisch tolerante discours van de West-Indische Compagnie en hoe bepaalde 

predikanten, al dan niet door hun tijdsgebonden context, genoodzaakt waren hun opdracht van de 

Classis te verzaken en te opteren voor het streven naar coëxistentie. 

 

 

 
 
 
 
  

 
208 A. De Groot, “Megapolensis, Johannes,” in Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme 1, 
eds. Het Kerkhistorisch Gezelschap (Kampen: Uitgeverij Kok, 1978), 171-2.  
209 Met vriendelijke kracht en bijna ondoenlijk.  
210 Jaap Jacobs, New Netherland: A Dutch Colony in Seventeenth-Century America (Boston: Brill, 2005), 270.  
211 De Groot, “Megapolensis, Johannes,” 172.  
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Hoofdstuk 3: De Indianen van Nieuw-Nederland 
 
Gedurende de volledige zeventiende eeuw waren de ‘Indianen’ uit Noord-Amerika een 

veelbesproken onderwerp bij de Europese kolonisatoren. Zo trof Giovanni da Verrazzano, een 

Italiaans ontdekkingsreiziger in dienst van Frankrijk, de ‘Indianen’ in het begin van de zestiende 

eeuw aan vlakbij de grens tussen Noord- en Zuid-Carolina. Hij beschreef hen als volgt:  
 

the native people go completely naked, except that around their loins they wear skins of small animals like martens, 

with a narrow belt of grass around the body, to which they tie various tails of other animals which hang down to the 

knees; the rest of the body is bare, and so is the head. Some of them wear garlands of birds’ feathers.212  
 

Dit was niet anders bij de Nederlanders. Tijdens deze periode werden er verschillende benamingen 

gebruikt om die bevolkingsgroepen aan te spreken: ‘wilden’, ‘Indiaenen’, ‘naturellen’ en 

‘Amerikanen’. De Nederlanders gebruikten deze verzamelnamen vaak uit gemakzucht, daar het 

soms ingewikkeld was om de verschillende inheemse stammen van elkaar te onderscheiden. De 

reden waarom de Nederlanders de inheemse bevolking aanspraken als ‘wilden’ had volgens Adriaen 

Van der Donck een drieledige verklaring, namelijk door hun gebrek aan religie, het gebrek aan 

concepten met betrekking tot landeigendom, een rechtsstelsel en ten slotte omdat de term ‘zwarte’ 

of ‘heiden’ niet toepasbaar was op de Indianen van Noord-Amerika.213 Dit hoofdstuk buigt zich 

kort op de voornaamste groepen, die de kolonisator in de Nieuwe Wereld aantrof.   

 

Zodoende kunnen we twee belangrijke autochtone groepen distingeren. In de eerste plaats waren 

er de Mohawk-Indianen die gehuisvest waren in het gebied ten westen van Fort Orange en in feite 

deel uitmaakten van de meer noordelijk gelegen Irokezen. De andere Irokezen, die westelijker 

woonden, waren de Oneida’s, Onondaga’s, Cayuga’s en Seneca’s. Indien er in de Nederlandse 

bronnen gesproken werd over Indianen ging het doorgaans om de Mohawk (zie kaart 1).214 De 

Mohawks maakten in het begin van de zeventiende eeuw, wanneer de Nederlanders hier voet aan 

wal zetten, deel uit van een federatie bestaande uit vijf volkeren; de Oneida’s, Onondaga’s, Cayuga’s 

en de Senecas, kortweg de Irokezen. De liga tussen hen moest quasi uitsluitend de vrede onderling 

bestendigen en had hiernaast - voor zover geweten - geen economisch nut en kende ook geen 

gecentraliseerde politieke structuur.215  

 

 
212 Otto, The Dutch-Munsee Encounter in America, 29.  
213 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 48.  
214 Waterman, Jacobs en Gehring, eds. Indianenverhalen, 9-10. 
215 Rothschild, Colonial Encounters in a Native American Landscape, 27.  
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De Mohawks waren niet de enige bewoners in de Hudson-regio, noch de enige leveranciers van 

bevervellen. Zo voerden de Nieuw-Nederlanders tevens handel met de Mahicans die deel 

uitmaakten van de ruimere Algonkin-cultuur. Op basis van Europese beschrijvingen en 

archeologische vondsten kunnen we de schatting maken dat er in 1609 zo’n 6400 tot 8000 Indianen 

moeten geleefd hebben langs beide oevers van de Hudson-Rivier. Subgroepen van die Mahicans, 

waar de Nederlanders frequent mee in interactie traden en die eveneens vaak vermeld worden in 

de bronnen, zijn stammen als de Wappingers, residerende aan de oostelijke oever van de Hudson-

rivier en de Esopus in het westen. Ze deelden dezelfde taal: het Munsee, dewelke een aftakking is 

van het Algonkisch.216  

 

Oorspronkelijk voerden de Nieuw-Nederlanders handelsrelaties met de Mahicans. De Algonkische 

taal was hen volledig vreemd en ze wilden maar al te graag de handel naar hun hand zetten en de 

dominantie van Frankrijk doen tanen. De Mohawks waren hiervoor in eerste instantie niet 

noodzakelijk. Al snel - tussen 1614 en 1618 - volgde een overeenkomst die handel toeliet tussen de 

Nieuw-Nederlanders en zowel de Mohawks als de Mahicans. Deze overeenkomst kwam echter 

amper tien jaar later al ten val. Tussen 1624 en 1628 volgde een gewapende oorlog tussen de 

Mohawks en de Mahicans. Beide groepen benutten hiervoor geweren, verkregen van de 

Nederlanders. Dit conflict had als gevolg dat de Mahicans vanaf 1628 van de westelijke waterkant 

werden verdreven (zie kaart 3). Ze moesten zich hergroeperen richting oostelijke kant, richting het 

huidige Massachusetts en Connecticut. Hierdoor kwam Fort Orange tussen beide inheemse 

groepen in te leggen.217 De Mahicans moesten hierop een jaarlijkse bijdrage afgeven aan de 

Mohawks.218 Tegen 1630 domineerden de Mohawks de westelijke bank van de Hudson-rivier. Na 

een kort handelsakkoord met de Mahicans wisten de Nederlanders vanaf 1630 een alliantie te 

smeden met de Mohawks.219 Hun banden waren hierbij nog voornamelijk op handel gericht. Beide 

groepen huisden geografisch in aparte gebieden en kwamen in en nabij Fort Orange samen om 

handel te voeren.220 

 

Een laatste groep, ten zuiden van de Mohawks en Mahicans, bestond uit kleinere stamverbanden 

die we onder de noemer Lenape-Indianen kunnen plaatsen. Dit waren onder andere de 

 
216 Rothschild, Colonial Encounters in a Native American Landscape, 73.  
217 Rothschild, Colonial Encounters in a Native American Landscape, 74-5.  
218 Dean R. Snow, In Mohawk Country: Early Narratives of a Native People. The Iroquois and Their Neighbours (New York: 
Syracuse University Press, 1996), 41. 
219 Rothschild, Colonial Encounters in a Native American Landscape, 74-5.  
220 Rothschild, Colonial Encounters in a Native American Landscape, 130.  
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Susquehannock, Esopus, Wappinger, Tappan, Manhattan, Raritan en de Canarsee. Een 

verscheidenheid aan diverse subgroepen die de Unami-taal spraken. Hoewel de kolonisten zich 

bewust waren van de diversiteit aan talen en dialecten bij de verschillende inheemse groepen, 

maakten zij weinig onderscheid in het beschrijven van hun uiterlijk en levensstijl.221 Die groep 

Lenape-Indianen, voornamelijk residerende op en rond Manhattan, werden volgens Martine 

Gosselink vanaf het midden van de zeventiende eeuw vrijwel volledig verdreven van hun 

oorspronkelijke woonplaatsen. Belangrijke oorzaken voor die tendens waren de Europese ziektes 

die steeds meer hun ingang kenden op het Noord-Amerikaanse continent en het repressieve beleid 

tegenover de Indianen door gouverneurs als Willem Kieft en Peter Stuyvesant.222 

 

Om het overzicht te bewaren en oog te hebben voor zowel de verschillen als de gelijkenissen tussen 

de diverse groepen en onderling, maak ik gebruik van de overkoepelende namen als Mohawks, 

Lenapes en Mahicans. Enige nuance is hierbij echter wel vereist. Deze verschillende stammen 

omschreven zichzelf niet op deze manier in de zeventiende eeuw. Deze termen zijn enigszins 

anachronistisch en schieten tekort om de manier waarop de inheemse bevolking zichzelf 

identificeerde volledig te omvatten.223  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
221 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 11. 
222 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 159.  
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Kaart 3: verspreiding van de Mohawk- en Mahicans 

(Bron: James W. Bradley, “Before Albany: An Archaeology of Native-Dutch Relations in the 

Capital Region1600–1664,” in New York State Museum Bulletin 509, 2006, 37.) 
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Deel 3 

Bronnen van pragmatische tolerantie 
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Deel 3: bronnen van pragmatische tolerantie 
 

In dit onderdeel zullen we de interacties tussen de Amerindianen en Nederlandse kolonisten op 

het vlak van pragmatische tolerantie nagaan binnen de verschillende domeinen van het 

maatschappelijk leven in het zeventiende-eeuwse Nieuw-Nederland. Zo zullen we in de eerste 

plaats bespreken of er effectief sprake was van pragmatische tolerantie binnen een bepaald domein 

én hoe die zich precies manifesteerde. 

In de eerste plaats nemen we de uitvoerende macht onder de loep. Met de intentie om voort te 

bouwen op het eerste hoofdstuk van deel twee, zal dit hoofdstuk zich buigen over de vraag hoe 

het discours van de WIC en de regenten van de Republiek zich verhield ten opzichte van dat van 

het provinciale bestuur in Nieuw-Nederland. In dit hoofdstuk maken we eveneens ruimte voor 

Adriaen Van der Donck en de manier waarop hij datzelfde bestuur uitdaagde. 

In het tweede onderdeel werpen we een blik op het domein van de handel, namelijk door in te gaan 

op twee casus-personen: Harmen Meyndertsz van den Bogaert en David Pietersz De Vries.  

Voorts gaan we dieper in op de religieuze structuren binnen Nieuw-Nederland en stellen we ons 

de vraag welke plaats pragmatische tolerantie innam binnen de praktijk van missioneren. Dit 

hoofdstuk gaat op die manier dieper in op de conclusies die gemaakt werden binnen hoofdstuk 

2.2. Ten slotte toetsen we ons concept van pragmatische tolerantie aan het maatschappelijke 

domein van de rechtspraak. Dit doen we door na te gaan in welke mate Indianen betrokken werden 

in de jurisdictie van Nieuw-Nederland, hoe dit evolueerde doorheen de tijd en op welke manier dit 

precies gebeurde.  
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Hoofdstuk 1: Uitvoerende macht  

1.1 De Republiek en de West-Indische Compagnie 

De eerste jaren van Minuit zijn ambtstermijn werden gedomineerd door problemen tussen de 

inheemse bevolking en de Nederlandse volksplanters. Zo klaagden de Indianen over 

mishandelingen en oplichterij door de dienaren van de West Indische Compagnie. Twee jaren 

voordien, in 1624, kwamen er steeds meer berichten vanuit het noorden met de boodschap dat 

verschillende stammen, voornamelijk de Mohawks en Mahicans, zich mobiliseerden en 

voorbereidden op een oorlog met elkaar. De aanleiding voor dit conflict was vooral het gevolg van 

de Nederlands-Franse concurrentie in de pelshandel en de wil van de Indianen om hier het 

monopolie in te verwerven. Op dat moment was Willem Verhulst aan de macht en hij had de 

instructie meegekregen van de WIC “to avoid any disputes between the Indians, the Dutch stayed out of fray 

and continued their trade.” 224 Als we kijken naar het stichtings-octrooi van de WIC uit 1621 zien we 

dat die neutraliteit tegenover de inheemse bevolking in hoofdzaak gestoeld was op het 

vermeerderen van de handelsactiviteiten in de regio:  
 

Dat voorts de voorsz Compaignie op onsen name ende authoriteyt binnen de limieten hier booven gestelt sal mogen 

maecken contracten, verbintenissen ende alliancien met de Princen ende Naturellen vande landen daer inne begrepen, 

mitsgaders aldaer eenighe fortressen ende verseeckertheden bouwen, Gouverneurs, Volck van Oorloghe ende Officiers 

van Justitie ende tot andere notelijcke diensten, tot conservatie vande plaetsen, onderhoudinge van goede ordre (...) 

ende alles doen dat den dienst der landen proffijt ende vermeerderinghe vanden handel sal vereysschen.225  
 

Het valt dus op dat het vroegste beleid van de kolonie sterk gedomineerd werd door de Indianen. 

Verhulst diende te voorkomen de oorspronkelijke bevolking enige aanstoot te geven en kolonisten 

die deze regel niet naleefden te berechten.226 

 

De Nederlanders die gevestigd waren in Fort Orange, onder leiding van Daniel van Crieckenbeeck, 

raakten vanaf 1626 echter verzeild in het conflict nadat Mahican-Indianen hen om hulp geroepen 

hadden. Overtuigd van de voordelen die deze alliantie met zich zou meebrengen in de toekomst, 

loodste van Crieckenbeeck zijn soldaten door Mohawk-territorium. Verontwaardigd door de 

 
224 Charles T. Gehring en William A. Starna, “Dutch and Indians in the Hudson Valley: The Early Period,” in America’s 
First River: The History and Culture of the Hudson River Valley, eds. Thomas S. Wermuth, James M. Johnson en Christopher 
Pryslopski (New York: Sunny Press, 2009), 24.  
225 Octroy, by de hooghe/moghende Heeren Staten Generael/ verleent aende West-Indische Compagnie/ in date den derde Juni 1621, 21 
juni 1623, 4-5. 
226 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 109-10. 
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plotselinge partijdigheid van de Nederlanders besloten de Mohawks represailles uit te voeren. 

Daniel van Crieckenbeeck werd samen met drie van zijn medesoldaten verbrand, vermoord en 

gedeeltelijk geconsumeerd.227 

 

Na het Crieckenbeeck-incident besloten Peter Minuit en zijn meerderen bij de Compagnie om de 

relaties met de Mohawks te verbeteren. Dit deed de directeur door in eerste instantie Pieter 

Barentsz (geboorte- en sterfdatum onbekend), een handelsagent die zich de jaren voordien had 

ingelaten met het bestuderen van inheemse talen, als boodschapper naar de Indianenstam te sturen. 

Barentsz diende de boodschap te verkondigen dat noch het bestuur in Nieuw-Nederland, noch de 

Heeren XIX partij kozen in het conflict en dat Crieckenbeeck volledig op eigen houtje gewerkt 

had. Om des te overtuigender over te komen zeilde Peter Minuit mee de rivier op richting Fort 

Orange waar hij op vraag van de Mohawk kolonisten uitwees naar meer veilige gebieden in het 

zuiden en ziekentrooster Bastiaen Jansz. Krol aanduidde als nieuwe opzichter van het Fort. De 

keuze om Krol aan te stellen als opzichter bleek vanzelfsprekend omwille van zijn goede banden 

met de natives en zijn kennis van hun taal. Dit toont aan dat de WIC en het bestuur in Nieuw-

Amsterdam tijdens deze periode actief op zoek gingen naar consensus met de inheemse bevolking 

en conflicten wilden vermijden.228  

 

Tijdens de jaren veertig en vijftig veranderden de relaties tussen de Indianen en de Nederlandse 

volksplanters aanzienlijk. Volgens Jaap Jacobs werden de koloniaal-inheemse relaties deerlijk 

beïnvloed door spanningen tussen kolonisten en het koloniale bestuur. Zo hadden de kolonisten 

tijdens de jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw zo goed als geen problemen met de 

inheemse bevolking, maar veranderde dit nadien door het beleid van hogerhand.229 Het beste 

voorbeeld van die toenemende spanningen is misschien wel Willem Kieft en zijn rol in de oorlog 

die op heden zijn naam draagt. Volgens Russell Shorto tonen Kiefts geschriften aan dat de directeur 

de Indianen graag uitgeroeid zag.230 Directe bewijzen van dat discours zijn moeilijk te vinden, 

aangezien Kiefts persoonlijk archief bij zijn verdrinkingsdood in 1647 verloren ging.  

 

Historicus John Romeyn Brodhead vond tijdens de negentiende eeuw het zogenaamde ‘Journal of 

New Netherland’ uit 1647 in de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag. Deze bron houdt het verslag 

in van de Indiaanse oorlog ten tijde van het ambtstermijn van Willem Kieft.  J. Franklin Jameson 

 
227 Schuyler van Rensselaer, History of the City of New York (New York: Macmillan & Co, 1909), 258-9.  
228 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 69.  
229 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 133.  
230 Shorto, Nieuw-Amsterdam, 143. 
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acht dit document van onschatbare waarde aangezien het opgetekend werd door een aanhanger 

van Kieft231 en bijgevolg diens visie draagt. Dergelijk perspectief is zeldzaam, aangezien het 

overgrote merendeel van de bronnen die over deze gebeurtenis handelen geschreven waren door 

tegenstanders van het bestuur in Nieuw-Amsterdam, zoals David Pietersz De Vries, of door leden 

van de Compagnie. Het feit dat een significant deel van het archief van de WIC tijdens de 

negentiende eeuw als oud papier verkocht werd heeft alleen maar meer bijgedragen tot die 

zeldzaamheid.232 

 

Aangezien we reeds in de voorgaande hoofdstukken dieper zijn ingegaan op het verloop van de 

Oorlog van Kieft, zullen we ons in dit onderdeel beperken tot een weergave van het discours dat 

het journaal uit 1647 behelst. Na een korte presentatie van de fauna en flora in Nieuw-Nederland, 

beschrijft Augustin Hermann de Indianen:  
 

They seem to despise all the torments that can be inflicted on them without once uttering a sigh - go almost naked 

except a lap which hangs before their private parts, and on the shoulders a deer skin or peltries sewed together. They 

now make great use of duffel cloths, blue or red, in consequence of the frequent visits of the Christians (...) They have 

no knowledge at all of God, no divine worship, no law, no justice; the strongest does what he pleases.233  
 

De bovenstaande beschrijving bevestigt het minachtend karakter van Kiefts discours omtrent de 

inheemse bevolking van Nieuw-Nederland en de idee dat de Indianen beter af waren sinds ze 

frequent bezocht werden door de Christenen. 

 

Verder in de tekst bespreekt Hermann de oorzaken van de spanningen met de Indianen en hoe dit 

uitmondde in een oorlogssituatie. Interessanter voor dit onderzoek is dat hij één van die oorzaken 

toeschrijft aan de pragmatische tolerantie in Nieuw-Nederland. Die coëxistentie ontstond volgens 

het verslag doordat verschillende kolonisten, na het verlopen van hun contract met de WIC, op 

eigen houtje gingen handelen en wonen met en tussen hun inheemse buren:  
 

We have already stated that the cause of the population of New Netherland was the liberty to trade with the Indians. 

We shall now prove that it also is the cause of its ruin. This liberty then which in every respect should have been most 

gratefully received, was very soon perverted to a great abuse. For every thought that now the time had come to make 

 
231 Volgens Jameson was dit journaal niet van de hand van Cornelis van Tienhoven, secretaris van het provinciale 
bestuur op dat moment, noch van Kieft zelf. Na het inwinnen van advies bij J.H. Innes, concludeerde Jameson dat de 
Boheemse ontdekkingsreiziger en handelaar Augustin Herman (1621-1686) de oorspronkelijke auteur van het 
document was.  
232 Jameson, Narratives of New Netherland, 267-8.  
233 Jameson, Narratives of New Netherland, 270-1. 
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his fortune, withdrew himself from his comrade and sought communication with the Indians. That created first a 

division of power of dangerous consequence, in opposition to Their High Mightinesses’ motto 234 - produced altogether 

too much familiarity with the Indians which in a short time brought forth contempt, usually the father of hate - not 

being satisfied with merely taking them into their houses in the customary manner, but attracting them by 

extraordinary attention, such as admitting them to the table, laying napkins before them, presenting wine to them 

and more…235  
 

Op basis van dit bovenstaande citaat valt dus op dat coëxistente tolerantie effectief werd toegepast 

door de kolonisten uit Nieuw-Nederland om zo grotere winsten binnen te halen. De auteur van 

het verslag, die fungeerde als tolk van Kieft, bekritiseerde dat fenomeen en verwijst zelfs naar de 

leuze van de Republiek, namelijk dat eenheid leidt tot stabiliteit. Het is dan ook interessant om vast 

te stellen hoe Hermann die leuze misbruikte. Naar mijn mening stelde hij in zijn ideale scenario 

eendracht gelijk aan een homogene groep Nederlandse kolonisten versus de inheemse ‘Ander’, 

terwijl dit in de Republiek allesbehalve het geval was. Daar leefden de calvinisten namelijk tussen 

verschillende andersdenkenden, waaronder katholieken en joden, en vormde het gedogen 

tegenover die groepen net de sterkte van de Republiek. Eendracht impliceert kortweg niet 

noodzakelijkerwijs homogeniteit.  

 

Om mijn stelling kracht bij te zetten verwijs ik graag naar Jaap Jacobs. Zo is er volgens Jacobs een 

discrepantie te vinden in de manier waarop het bestuur van Nieuw-Nederland handelde tegenover 

de Indianen en hoe de Staten-Generaal in het vaderland wilde dat er geageerd werd ten opzichte 

van de inlandse bevolking. Een voorbeeld hiervan is de repliek die de Staten-Generaal voorzag aan 

Adriaen Van der Donck, nadat Van der Donck het beleid van Willem Kieft had aangeklaagd: “over’t 

exces der wrede bloetstootinge tegens de wilden in Nieu Nederlandt begaen’ iets gedaan werd, zodat ‘die straffe van 

t’ bloet dat ontwettenlijck vergoten mochte sijn, van desen lande geweret worden.” 236 Dit citaat bewijst dus dat 

naast de WIC, zoals we reeds eerder zagen, ook de Staten-Generaal pragmatische tolerantie vertaald 

wilde zien in het beleid van het provinciale bestuur in Nieuw-Nederland. Samenhangend met dit 

gegeven kunnen we een conclusie van Martine Gosselink betrekken. Zo stelt de historica dat het 

grootste verschil tussen de Republiek en Nieuw-Nederland betrekking heeft tot de gedoogcultuur. 

In Amsterdam en andere steden werden andersdenkenden oogluikend toegestaan, bijvoorbeeld in 

de vorm van schuilkerken en synagogen. In Nieuw-Amsterdam gooide het provinciale bestuur, 

vooral vanaf de jaren veertig, het geweer over een andere schouder, zoals Kieft met de Indianen 

 
234 “Eendracht maakt macht.” 
235  Jameson, Narratives of New Netherland, 272-4.  
236 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 138-40.  
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en Stuyvesant met joden en quakers. Martine Gosselink bevestigt eveneens de these van Jacobs dat 

de Republiek, met het stadsbestuur van Amsterdam op kop, het beleid van de directeurs van 

Nieuw-Nederland met betrekking tot de implementering van coëxistentie, wilde bewerkstelligen.237 

1.2. Adriaen Van der Donck  

Niet alleen van buitenaf werd er druk gelegd op het provinciaal bestuur van Nieuw-Nederland om 

te streven naar coëxistentie, maar eveneens van binnenuit werden er pogingen ondernomen om 

pragmatische tolerantie te bereiken. Het meest sprekende voorbeeld van die inwendige tegenstand 

tegen het intolerante regime van gouverneurs als Kieft en Stuyvesant zijn de Raden van Twaalf, 

Acht en Negen Man.238 In het eerste hoofdstuk van deel twee bespraken we de Raad van Twaalf 

met David Pietersz De Vries als voorzitter. Aangezien deze persoon zal terugkeren in het 

aansluitende hoofdstuk over handel, zullen we ons in dit onderdeel beperken tot de Raad van 

Negen Man, met Adriaen Van der Donck als spilfiguur. Hij publiceerde onder andere het werk 

‘Beschryvinge Van Nieuw-Nederlant, (Ghelijck het tegenwoordigh in Staet is)’ in 1655. 

 

Zoals we reeds eerder besproken hebben kwam Adriaen Van der Donck aan in Nieuw-Nederland 

tijdens de jaren veertig van de zeventiende eeuw. Naar gelang zijn verblijf in de Nieuwe-Wereld 

vorderde klom hij op binnen het maatschappelijke leven van de kolonie. Zo oefende de uit Breda 

afkomstige advocaat de functie van schout uit in Rensselaerswijck tussen 1641 en 1646.239 Een 

tweetal jaar later, in december 1648, vervoegde hij de Negen Man van Stuyvesant, waar hij terstont 

een drijvende kracht werd.240 Zoals we reeds eerder aanhaalden in deze masterproef, keerde Van 

der Donck in juli 1649 terug naar de Republiek om een klaagschrift in te dienen bij de Staten-

Generaal. Hierin bekritiseerde hij en de Negen Man, onder andere, Stuyvesants beleid tegenover 

andersdenkenden en eiste hij om Nieuw-Nederland te onttrekken aan het gezag van de WIC en 

deze te vervangen door een ‘civiel’ stadsbestuur.241 De Staten-Generaal willigde de wens van de 

jurist in en stuurde hem op pad met Stuyvesants ontslagbrief. Die daad werd echter op het laatste 

moment herroepen door het vooruitzicht op oorlog met Engeland en door tegenstand van de 

 
237 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 171-2.,  
238 O’ Callaghan, History of New Netherland, 240-5.   
239 A.J.F. Van Laer, Van Rensselaer Bowier Manuscripts: being the letters of Kiliaen Van Rensselaer, 1630-1643, and other documents 
relating to the colony of Rensselaerswyck (Albany: University of the State of New York, 1908), 30. 
240 Jameson, Narratives of New Netherland, 288.  
241 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 113. 
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WIC.242 Uiteindelijk keerde Van der Donck na zijn gefaalde missie terug naar Nieuw-Nederland in 

1653, waar hij twee jaar later het tijdelijke met het eeuwige verwisselde.243 

 

Als we kijken naar van Van der Doncks beschrijving, ving hij aan met de fysieke kenmerken en 

kwaliteiten van de amerindianen:  
 

Haer gestalte, de leest of het fatsoen haerder lichamen soo wel de mannen als de vrouwen is gelijck het gemeene ende 

wel gepropotioneerde slagh, in lengte soo in als tusschen de lengte ofte swaerte en dickte reguleeren sy haer als elders 

(...) Van leeden zijn sy gauw en swack, konnen geweldig loopen en treffelijck ten duerte gaan, groote en beswaerlijcke 

packen met haer slepende. Tot in alle vrywillige lichamelijcke oeffeninge zijn sy seer bequaem, voor soo veel haer 

dispositief is. Maer tot swaeren langdurigen arbeydt die slaefachtigh magh schijnen, zijn sy voornelijck het mans-volck 

gants onwilligh, stellen oock alle hare geschechten en sacken daer naer aen, dat sy niet veel behoeven te doen, of 

arbeyden…244  

 

In zijn geschriften en volgens historicus John Easterbrook valt eveneens op dat hij een voorstander 

was van multiculturalisme, zowel van Europese, Amerikaanse als Afrikaanse aard om de reden dat 

elk van die culturen hun eigen kwaliteiten en specialisaties had en van uitermate belang was voor 

de ontwikkeling van Nieuw-Nederland.245 In de beschrijving van Van der Donck kunnen we 

onrechtstreeks een dergelijk voorbeeld terugvinden met het belang van de Indianen en hun handel:  
 

We are also in the highest degree beholden to the Indians, who not only have given up to us this good and fruitful 

country, and for a trifle yielded us the ownership, but also enrich us with their good and reciprocal trade, so that there 

is no one in New Netherland or who trades to New Netherland without obligation to them. Great is our disgrace 

now, and happy should we have been, had we acknowledged these benefits as we ought, and had we striven to impart  

the Eternal Good to the Indians, as much as was in our power, in return for what they have divided with us. It is to 

be feared that that at the Last Day they will stand up against us for this injury. Lord of Hosts! Forgive us for not 

having conducted therein more according to our reason; give us also the means and so direct our hearts that we in the 

future may acquit ourselves as we ought for the salvation of our own souls and of theirs.246 

 

Het bovenstaande citaat geeft duidelijk weer welk belang Van der Donck de inheemse Indianen 

toeschreef. Het is namelijk merkwaardig om vast te stellen dat hij betreurde hoe het beleid van 

 
242 John Romeyn Brodhead en E.B. O’Callaghan, Documents relative to the colonial history of the state of New York: procured in 
Holland, England and France (Albany: Weed, Parsons and Co, 1853), 259-61. 
243 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 113. 
244 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 114-5.  
245  John Easterbrook, “Cosmopolitanism and Adriaen van der Donck’s ‘A Descripition of New Netherland’,” in Early 
American Literature 49 nr. 1, 3-36 (Chapel Hill: University of Carolina Press, 2014), 6-8. 
246 Jameson, Narratives of New Netherland, 319.  
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Nieuw-Nederlandse directeurs, in dit geval Willem Kieft, de relaties met de inheemse bevolking 

gereduceerd hadden tot haat-verhoudingen. Impliciet stelt deze boodschap zodoende dat er een 

abondant potentieel school in het nastreven van coëxistentie, al ware het maar om de 

handelsbetrekkingen tussen beide groepen te bevorderen. John Easterbrook stelt in lijn met dit 

gegeven dat Van der Donck Nieuw-Nederland graag wilde transformeren in een letterlijke, of zelfs 

superieure, kopie van de Republiek. Om dit te bereiken leek het dus logisch om in eerste instantie 

te beginnen met diens waarden en ideologie over te nemen, waaronder het gedogen van 

andersdenkenden ten voordele van het algemene belang.247  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
247 Easterbrook, “Cosmopolitanism and Adriaen van der Donck’s ‘A Descripition of New Netherland’,” 4-10.  
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1.3 Synthese  
 

Ter conclusie kunnen we binnen dit hoofdstuk enkele algemene tendensen samenvatten met 

betrekking tot het gebruik van pragmatische tolerantie binnen de uitvoerende macht in Nieuw-

Nederland. Het eerste punt is dat de implementering van coëxistentie in Nieuw-Nederland, 

dewelke een gewichtige doelstelling was van de Compagnie, verschilde van directeur tot directeur. 

Daar waar gouverneurs als Peter Minuit na periodes van misverstand en conflict met de Indianen 

prioritair ingezet hebben op het herstellen van vriendschappelijke relaties, stuurden Willem Kieft 

en Peter Stuyvesant net aan op tweespalt met hun inheemse buren.  

 

Wanneer het provinciebestuur ervoor koos om het streven naar pragmatische tolerantie te 

verwerpen, kwam er zowel tegenstand van buitenaf als binnenuit. Enerzijds, wat bemiddeling van 

buitenaf betreft, zagen we niet alleen in dit laatste deel, maar eveneens in het tweede deel van deze 

masterproef, verschillende voorbeelden van hoe de bewindhebbers van de WIC en de regenten in 

de Republiek ingrepen wanneer directeurs als Kieft en Stuyvesant een intolerant beleid nastreefden. 

Anderzijds kwam er eveneens vanuit de kolonie zelf een streven naar coëxistentie, door 

bijvoorbeeld de Raden van Twaalf, Acht en Negen. In dit hoofdstuk bespraken we kort welke rol 

Adriaen Van der Donck speelde binnen dit gebeuren en welke idealen hij aanhing. Zo was hij een 

overtuigd aanhanger van het kosmopolitisme, wat inhield dat hij inzag dat elke bevolkingsgroep 

met haar specifieke kwaliteiten kon bijdragen aan die nieuwe samenleving in Nieuw-Nederland. 

Van der Donck betreurde het dan ook enorm dat de verhoudingen tussen de kolonisten en de 

Indianen tijdens de jaren veertig kelderden naar aanleiding van acties bij het provinciale 

bestuursapparaat. Dit kwam namelijk de ontwikkeling van de Nederlandse kolonie uit Noord-

Amerika ten slechte.  
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Hoofdstuk 2: Handel  
 
Anders dan de Spanjaarden en Portugezen in hun kolonies heeft Nieuw-Nederland nooit 

overwogen om de Indianen in de Nieuwe Wereld tot slaaf te maken. Dit had enerzijds een 

economische oorzaak, namelijk het feit dat er in de Hudson-regio geen plantage-economie 

aanwezig was, zoals in Virginia en Zuid-Amerika. Emmer en Gommans stellen dat de Nederlandse 

pioniers zich een pragmatisch-tolerante houding toe-eigenden om conflicten met de verschillende 

inheemse stammen te vermijden, met zelfbehoud als fundamenteel motief. Interessant is echter, 

volgens beide historici, dat pragmatische tolerantie selectief werd toegepast door de Nederlandse 

koloniale overheden. Zo werden er in Curaçao wel degelijk inheems-Amerikaanse slaven 

verhandeld en ingezet in de economie.248 George L. Smith gelooft dat het commerciële karakter 

van Nieuw-Nederland de bakermat was voor een vroege vorm van religieus pluralisme en een de 

facto tolerantie tegenover het ‘anders zijn’.249 Op die manier lijkt de verbinding tussen pragmatische 

tolerantie en handel in Nieuw-Nederland een vanzelfsprekend gegeven. In dit hoofdstuk zullen we 

op basis van twee casus-personen, namelijk Harmen Meyndertsz van den Bogaert en David 

Pietersz De Vries, nagaan in welke mate er binnen het handelswezen gestreefd werd naar 

pragmatische tolerantie en hoe die zich precies manifesteerde.  

 
2.1 Harmen Meyndertsz van den Bogaert  

 
Harmen Meyndertsz van den Bogaert (1612-1648) kwam aan in Nieuw-Nederland op 24 mei 1630 

en werd aangesteld als chirurgijn van de Compagnie in Fort Orange. Vier jaar later, in de winter 

van 1634, werd de tweeëntwintigjarige Van den Bogaert opgeroepen door Maarten Gerritsen (?-

1647), commissaris van Fort Orange, om met Jeronimus dela Croix (geboorte- en sterfdatum 

onbekend) en Willem Thomassen (geboorte- en sterfdatum onbekend) op expeditie te gaan richting 

het land van de Irokezen.250 Ze kregen hierbij de opdracht ter hand na te gaan waarom de inheems-

Nederlandse handel in bevervellen gedaald was, of de Franse kolonisator hier een hand in had en 

indien dit het geval was een poging te doen het monopolie van Nieuw-Nederland te herstellen en 

de relaties met de inheemse bevolking te bevorderen.251 De reden waarom Van den Bogaert binnen 

dit hoofdstuk geplaatst wordt is omdat hij eveneens betrokken was bij verschillende 

handelsactiviteiten, waaronder in 1638 met het schip de Canarivogel.252 

 
248 Emmer en Gommans, De Geschiedenis van Nederland Overzee, 224-5.  
249 Smith, Religion and Trade in New Netherland, 13-5.  
250 Jacobs, New Netherland, 207.  
251 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, xxvii. 
252 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, xxvii. 
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Zoals reeds eerder vermeld, hield Van den Bogaert een beknopt dagboek bij gedurende zijn verblijf 

in het territorium van de Irokezen tussen elf december 1634 en 21 januari 1635. In se beschrijft 

het verslag de ontmoetingen tussen de Nederlandse expeditieleden en de inwoners van de 

verschillende stammen die ze tegen het lijf liepen gedurende hun reis, of zoals Van den Bogaert 

het zelf schrijft op elf december 1634, gepaard gaande met hun doel dat hierboven reeds vermeld 

werd:  
 

Memoriael gehouden vande voornaemste dingen die myn voorgevallen syn int reysen nae de maquasen253 & sinnekens 

vooreerst soo waeren de reeden waer om dat wy gongen dese als dat de maquasen by onse Commys Marten Gerritsen 

& myn dickwils hadden comen seggen dat daer franse wilden In haer landt waeren & datse treves met met haer 

gemaek(t) hadden so dat sy daer te weeten de maquasen met haer vellen wilden handelen omdat de maquasen soo veel 

voor haer vellen wouden hebben als de france wilden wouden hebben soo heb Ick aenden Sr. Marten Gerritsen versocht 

om datwaers te gaen & de waerheyt daer van te vernemen.254 

 

Bij het lezen van dit reisverslag vallen enkele markante feiten op met betrekking tot het contact 

met de ‘Ander’. Zo zien we in de eerste plaats dat Van den Bogaerts attitude en de houding van 

zijn reisgenoten naargelang de expeditie vorderde, veranderden. Zo vertoonde het Nederlandse 

trio sinds het prille begin van hun ontdekkingsreis een argwanend sentiment tegenover hun 

inheemse gidsen en gastheren. Een eerste incident vond een dag na hun vertrek uit Fort Orange 

plaats:  
 

3 vren voorden dage soo gongen wy weder onser reysen te vorderen & die wilden die met ons gegaen waeren souden ons 

daer hebben laeten blyven soo Ick het niet gewaer hadde geworden & doen wy wat meenden te eeten doen hadden 

haere honden ons vlees en onse caes opgegeten soo dat wy doen maer droogh Broot hadden en mosten daer op gaen.255  
 

Die achterdocht zette zich tevens voort op het moment dat Van den Bogaert op dertien december 

het eerste inheemse fort op zijn route bezocht. Zo beschrijft hij in de eerste plaats het dorp waar 

hij aanwezig is, maar alludeert anderzijds dat de bewoners van het dorp dieven zijn: “Wy saeghen in 

sommege huysen mede yserwerck ysere kettingen bouts egghe tanden eysere hoepen spyckers dat sy steelen als sy hier 

van daen gaen.”256 Die paranoia was zelfs zo sterk aanwezig dat Jeronimus dela Croix op een bepaald 

moment vreest dat de Indianen hem willen vermoorden:  

 
253 De term Maquasen, alsook sporadisch benoemd in de bronnen als de Maquas of Mackwaes, is een Nederlandse 
verwijzing naar de Mohawk Indianen. 
254 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, 71. 
255 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, 72. 
256 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, 73. 
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Den 18 ditto Quamen hier 3 vrouwen van de sinnekens met salm die drooge waeren & oonoch nat waeren maer die 

stoncken seer & vercoften ider salm voor een gulden of 2 handt seewant sy brochten mede vele groene toback om daer 

te vercoopen & hadden 6 daegen onder weegen geweest (...) Op den avondt soo seyde my Jeronimus dat hem een wilt 

meenden doot te steecken met een mes.257  

 

Die paranoïde houding van Van den Bogaert en zijn Europese metgezellen werd tijdens hun tocht 

meerdere malen versterkt door inheemse gebruiken. Volgens Bruce E. Johansen was de traditie 

van Gift Exchange van groot belang bij inheemse stammen, niet alleen bij inheemse stammen 

onderling, maar eveneens bij Europees-Indiaanse handelsrelaties.258 Op dit vlak was het contact 

met de ‘Ander’ aanvankelijk het meest penibel, in die zin dat het Nederlandse driemanschap het 

gebruik niet helemaal onder de knie had, waardoor ze meermaals op ongenoegen stuitte bij hun 

inlandse gastheren. Een voorbeeld van een dispuut omtrent deze kwestie vond plaats op 30 

december 1634, namelijk op het moment dat Van den Bogaert in een fort van de Sinnekens 

verbleef:  
 

Op den aftermiddach quam een vande raet by my die my vraechden wat dat wy in syn landt deden & wat dat wy 

hem brochten voor schenckasy Ick seyde hem dat wy hem geen broohten maer dat wy hem maer eens quamen besoecken 

maer hy seyde dat wy niet en dochten omdat wy hem geen schenkasy brochten doen seyde hy hoedat de fransen hier 

hadden by haer wesen handelen met 6 man & haer goede verering hadden gegeven.259  
 

Ondanks het feit dat het raadslid hem uitschold voor ‘nietsnut’ en het trio op dat moment omgeven 

werd door tientallen Indianen, vreesde Van den Bogaert niet voor zijn leven en streefde hij naar 

een vreedzame bemiddeling: “Die wilden saten hier seer dick op ons lief dat wy pas sitten conden hadden sy 

ons wat willen doen wy conden haest gedaen hebben maer daer was geen preykel vandt lyf.” 260  

 

Naarmate hun reis voortschreed valt op dat Van den Bogaert door het samenleven met de Indianen 

steeds meer hun tradities in acht wist te nemen en op die manier in zekere mate pragmatische 

tolerantie toepaste. Bewijs hiervan is een gebeurtenis die plaatsvond op één januari 1635, op het 

moment dat het Europese gezantschap nogmaals bestempeld werd als ‘idioot’ omdat ze geen 

geschenken bij zich had. Het interessante bij deze ontmoeting is dat Van den Bogaert nogmaals 

benadrukte dat hij niet vreesde voor zijn leven en dat hij, in tegenstelling tot Willem Thomassen, 

niet vertoornd reageerde op de beschuldigingen van de Indiaan en hen geschenken gaf:  

 
257 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, 76.  
258 Bruce E. Johansen, American-Indian Culture: From Counting Coup to Wampum (Westport: Greenwood, 2015), 245. 
259 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, 85.  
260 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, 85.  
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Adi 1 Januari (:) Doen scholt ons een wilt weder voor schellemen daer voor desen van geseyt is & was seer quaedt 

soo dat Willem Tomassen soo quaedt was dat hem de tranen langs de oogen liepen de wilt siende dat wy niet wel te 

vreden waeren vraeden ons wat dat ons letten omdat wy hem soo quaedt aen saegen & saeten doen ter tyt met haer 

46 Ponen om & by ons lyf hadden sy quadt in den sinne gehadt sy souden ons wel met handen gegreepen hebben & 

sonder veel moeyten ons gedoot hebben maer doen ick syn kraekelen langh enochh gehoort hadde doen seyde Ick hem 

selver een schellem was & begost te laggen seyde dat hy niet quaet en was & seyde ghy moet niet quaedt wesen wy syn 

blyde dat ghy hier gecomen sijt & Jeronimus gaf den Oversten 2 messen 2 schaertier & enige elsen eysers & naelden 

die wy mede hadden.261  

 

Van den Bogaert kon zelfs een zekere bewondering aan de dag brengen voor bepaalde rituelen en 

gebruiken die de Indianen praktiseerden. Op vier januari 1635 vroegen enkele Indianen aan Van 

den Bogaert of hij een duiveluitdrijving wilde aanschouwen. Hoewel hij aanvankelijk weigerde, 

overhaalden de inheemse bewoners van het dorp, waar hij op dat moment resideerde, hem om het 

spektakel toch bij te wonen, zij het in het bijzijn van Jeronimus. In het onderstaande citaat beschrijft 

Van den Bogaert uitvoerig hoe het ritueel uitgevoerd werd en stelt ten slotte dat het een wonder 

was om te aanschouwen:  
 

Den 4 ditto (:) Quamen hier 2 mannen by myn & seyden dat ick soude connen & sien hoe dat sy den duyvel souden 

veriaegen maer ick seyde dat ick dat wel eer gesien hadde maer ick most al even wel mede gaen & hier waeren wel 

12 mannen die hem veriaegen souden & om dat ick niet alleen soude gaen soo nam ick Jeronimus met myn & doen 

wy daer quaemen werden het huys de vloor met bast van bomen heel vol geleyt daer de duyvel Jaegers over souden gaen 

(...) In dit huys daer werden int midden gestelt een persoon die seer sieck was & langh hadden gaen Quynen & daer 

sat een ouden vrou die hadde een schillepadt in haer handden die hol was &daer stacken Craelen in die rammelden 

daer mede ende songen daer onder hier wouden sy den duylvel vangen & doot trappen (...) Nae langh stampen & 

loopen soo gong er een naeden siecken parsoon toe & nam hem een ooter wt syn handt & op den ruggen doen spoogh 

hy in den otter & smeet hem op de aerde doen liep hy met grooter verbaestheyt wech daer liepen doen weeder andere 

mannen naeden otter & hadden dan sulleken apen spel dat het wonder omsien was.262 

 

Die veranderende attitude, namelijk van achterdocht naar verwondering, uitte zich in een interesse 

voor de inheemse taal. Tijdens de reis stelde Van den Bogaert namelijk een lijst op met een kleine 

tweehonderdtal ‘Maquase’ woorden en hun Nederlandse vertaling. Op heden wordt deze 

woordenlijst beschouwd als de oudste nog bestaande filologische verhandeling van de Mohawk-

taal. Volgens Gunther Michelson is het frappant hoe Van den Bogaert erin geslaagd is om de lijst 

samen te stellen binnen de gegeven omstandigheden en het feit dat hij geen letterkundige opleiding 

 
261 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, 86-7.  
262 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, 89-91. 
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genoten had.263 Men zou verwachten dat de overgrote meerderheid van de woorden betrekking 

hadden tot het handelswezen, maar dit was niet het geval. Hoewel de lijst aanvangt met de vertaling 

van verschillende handelsgoederen, gaat Van den Bogaert tevens dieper in op woorden omtrent 

lichaamsdelen, voeding, gevoelens, geografie, getallen en dergelijke meer.264 Dit toont aan dat zijn 

interesse niet uitsluitend betrekking had op het domein van handel, maar evenzeer op meer 

abstracte ideeën en gebruiken. 

 

2.2 David Pietersz De Vries  

Een tweede significant figuur die we binnen dit onderdeel over handel kunnen situeren is David 

Pietersz De Vries. Hoewel we in de inleiding en het tweede deel van deze masterscriptie reeds zijn 

ingegaan op zijn historische achtergrond, zullen we binnen dit onderdeel, op basis van het 

reisverslag de Korte historiael, zijn omgang met de Indianen van Nieuw-Nederland nader onder de 

loep nemen. De Vries maakte in totaal drie reizen naar Nieuw-Nederland. De eerste ving hij aan 

in 1630, nadat Samuel Godijn hem had ontmoet in Amsterdam met de vraag of hij interesse had 

om samen met Kiliaen van Rensselaer, Samuel Blommaert en Jan de Laet te investeren in een 

patroonschap. Tijdens die eerste ontdekkingstocht liet het gezelschap zich in hoofdzaak in met de 

jacht op walvissen, waarna ze van een beschoren reis terugkeerden in 1631. Meer van belang voor 

dit onderzoek is de reis die De Vries aanving in februari 1632 als “Patroon ende Commandeur over’t 

Schip en Jacht”. De onmiddellijke reden voor zijn vertrek kwam er nadat hij te horen kreeg dat zijn 

onderneming langs de Delaware vernield was door de inheemse bevolking: ”Al eer wy uyt Texel ‘t 

zeyl ginghen, verstonden dat ons Fortje vande Wilde was afgeloopen, het Volck doodt geslagen, twee- en dertigh Man, 

die buyten het Fort waren op Landt om haer werck te doen.” 265  

 

Na enkele omzwervingen in de Caraïbische Zee kwam De Vries aan op drie december 1632 in de 

monding van de Delaware Rivier. Drie dagen later legde de bemanning van zijn schip een sloep in 

het water en de commandeur roeide naar wal om zijn verwoeste patroonschap te prospecteren. 

Wat hij aantrof was exact wat hem destijds in februari verteld was: een puinhoop van afgebrande 

gebouwen en een verzameling van zowel dierlijke als menselijke resten. De delegatie bleef nog even 

aanwezig in de hoop de daders van de vernielde nederzetting tegen het lijf te lopen, maar 

uiteindelijk keerden de mannen terug naar hun schip:  

 
263 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, 55-6.  
264 Gehring en Starna, A Journey into Mohawk Country, 97-102.  
265 De Vries, Korte Historiael, 147-8. 
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Den 6 dito voeren wy met de Boot de Kil in, wel gewapent om te sien ofte wy eenige wilden konde komen te spreecken, 

maer komende by ons Huys dat gedistruweert was, vonden ’t wel rontom met Pallisaede in plaets van Botsweeringe 

beset, maer wast meest verbrandt, vonden hier ende daer een Doodshooft ende Gebeente leggen van ons Volck diese 

om ghebracht hadden, oock hier ende daer een Paerts-Hooft, Koe-Hoofden van onse Beesten (...) en vernamen geen 

Wilden, quamen onverrechte sake weder aen Boort.266 

 

De dag nadien merkte de bemanning van het schip een witte rook op op de plaats waar de 

nederzetting destijds stond. De Vries begaf zich terug naar het vasteland en ditmaal ontmoette hij 

een twee à drietal Indianen. De Franse Nederlander wilde het geschil beëindigen en hij verzocht 

de inheemse bewoners hem te vergezellen naar zijn schip. Interessant bij dit treffen is het 

wederzijdse wantrouwen die beide partijen stelden in de ‘Ander’. Zo durfden beide groepen niet 

ingaan op elkaars voorstel in wiens kamp de onderhandelingen precies zouden plaatsvinden. 

Uiteindelijk gaven De Vries en zijn kompanen zich gewonnen en voeren op acht december verder 

op de Zuydt Rivier, waar ze opgewacht werden door de Indianen die ze eerder ontmoet hadden. 

Na een hernieuwde weerspannigheid tot samenkomst aan beide zijden besloot een Indiaan dan 

toch om het Europese schip te betreden, een daad waarvoor De Vries hem dan ook terstond 

bedankte door een laken aan te reiken, dit met de gedachte: “dit was om dat hy ons best betrout hadde.”267 

 

Na deze ontmoeting nodigde De Vries de Indiaan zelfs uit om de nacht door te brengen op het 

schip, zodat ze hem nog enkele vragen konden stellen over de beweegredenen van de Indianen bij 

het verwoesten van de nederzetting. De inlander beschreef vervolgens de gebeurde feiten. De 

Nederlandse kolonisten hadden naar zijn zeggen een pilaar opgezet, afgerond met een metalen blik. 

Eén van de Indiaan zijn stamoudsten had het stuk metaal opgemerkt en nam het mee met de 

gedachte er een welgevormde tabakspijp uit te vervaardigen. De overste, niet wetende dat hij een 

misdrijf gepleegd had, werd daaropvolgend vermoord door degenen die hij bestolen had. Nadat de 

inheemse bevolking dit vernomen had, troepten ze samen in de hoop vergelding te vinden. 

Interessant aan De Vries is dat hij die inlandse daad wijt aan het wraakzuchtige karakter van de 

Indianen en dit associeert met de persoonlijkheid van Italianen: “alsoo ‘t een Volck is die den Italianen 

slaghten die seer wraeckgierig zijn.” 268 Dit is boeiend, aangezien het aangeeft dat De Vries op die manier 

de Indianen tracht te incorporeren in zijn denk- en begrippenkader, wat naar mijn mening een 

vereiste is voor pragmatische tolerantie. 

 

 
266 De Vries, Korte Historiael, 154-5. 
267 De Vries, Korte Historiael, 155. 
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Op negen december verscheen de leider van de stam aan de boot van De Vries om de laatste details 

van het vredesverdrag te finaliseren. Wat hier noemenswaardig lijkt is de conclusie die David De 

Vries maakt nadat de Indianen terugkeerden naar hun dorp: “doen vertrocken sy weder met groote 

blijdschap van ons om dat wy niet gedachtelijk waren’t geen sy ons gedaen hadde, ‘t welck wy liete passeeren, alsoo 

wy geen kans sagen omsulcks te revangeren, alsoo sy op geen vaste plaetse en woonen.” Zo verkoos De Vries een 

vredevolle aanpak boven een wraakzuchtige, ondanks het feit dat zijn gehele onderneming van 

Swanendael verwoest was. Dit toont dat coëxistentie en stabiliteit voor De Vries in enige mate de 

overhand namen boven zijn economische investeringen.269 

 

In de daaropvolgende maand vonden er nog enkele ontmoetingen plaats met verschillende 

stammen, waaronder de zogenaamde ‘Wilden van de Roode Hoeck’, ook wel Mantes genoemd en 

‘Armewanninge’. Merkwaardig genoeg duikt de wantrouwigheid van De Vries weer op bij die 

ontmoetingen. In de volgende passage stelt David De Vries namelijk dat de Compagnie de 

Indianen te veel vrijheid gaf en dat dit leidde tot ongelukken:  
 

alsmen voor dese Natie een weynigh op sijn hoede is, daer en is met Godes hulpe geen swarigheydt voor de Wilden: 

Maer na dat ick merken kan, soo gaven sy diewelcke op den Compagnie Sloepen waren, de Wilden te veel vryigheydts 

daer de ongelucken door komen, datmen wel met vriendschap anders verhoeden kan.270  
 

Jaap Jacobs concludeert op basis van die passage dat er bij De Vries allesbehalve gesproken kan 

worden van een Open Mind en dat de handelaar een kind van zijn tijd is:  
 

De Vries, zoals zoveel anderen, bevestigt het beeld dat hij zich van tevoren gevormd heeft, zij het dat wel nadere 

invulling van details kan plaatsvinden. Van een open mind is geen sprake en van een bereidheid om Indianen op 

hun eigen merites te beoordelen evenmin. De Vries was een kind van zijn tijd en zijn verblijf op de Delaware duurde 

niet lang genoeg om zijn vooronderstellingen aan het wankelen te brengen.271  

 

Zijn derde en laatste reis ving David Pietersz De Vries ten slotte aan in september 1638, ditmaal 

met de intentie om voor langere tijd in Nieuw-Nederland te blijven en er een patroonschap te 

stichten met zijn broer Frederick De Vries (geboorte- en sterfdatum onbekend).272 Toen De Vries 

in december aankwam in Nieuw-Amsterdam merkte hij op dat gouverneur Wouter van Twiller uit 

zijn ambt geplaatst was en was vervangen door Willem Kieft, een Amsterdammer die voorheen 

een bestuurspost bekleed had in Frankrijk. Begin januari 1639 stuurde de handelaar uit La Rochelle 

 
269 De Vries, Korte Historiael, 157. 
270 De Vries, Korte Historiael, 158-9.  
271 Jacobs, “Oog in oog met pijl en boog,” 330. 
272 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 79.  
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zijn volk naar Staten-Eiland om daar een nieuwe kolonie te planten, om vervolgens vanaf juni zelf 

de Versche Rivier op te varen in de hoop enkele lucratieve handelsovereenkomsten te 

bewerkstelligen en vruchtbaar land te vinden voor zijn nieuw patroonschap.273 

 

Na het propagandistisch beschrijven van het landschap, de dieren en planten die hij tijdens zijn 

tocht op de Versche Rivier tegenkomt, begint De Vries plots over de Indianen. Zo kwam hij op 

30 april 1640 aan bij Fort Orange en hoorde hier van een boer hoe de plaatselijke bevolking hun 

krijgsgevangenen terechtstelden, vervolgens tot de dood folterden om ten slotte de lichamen te 

bakken en te consumeren:  
 

Oock verhaelde my de Boeren dat de Wilden haer Vyanden sulcken gruwelijcken doodt aen doen, ende hadden over 

eenighe tijdt alhier Justitie over haer Vyanden gedaen, sy setten haer Vyandt teghens een Boom ofte Pael, trecken 

hem eerst al sijn Nagels van sijn Vingers, diese daer naer aen een Snoer rijgen, en dragense om haer als gelijcken de 

goude Kettinghs, ende van eenige Overste wierd gedragen ter eeren dat sy haer Vyanden ghevanckeert ofte overwonnen 

hebben…274  
 

Deze passage lijkt me interessant in die zin dat De Vries bij het beschrijven van dit inheems gebruik 

antropologisch avant la lettre te werk gaat. Hoewel hij de terechtstellingen omschrijft als 

‘gruwelijck’, zien we aan het einde van de beschrijving nergens een expliciete veroordeling van de 

manier waarop de Indianen dit doen. Ondanks dat we niet volledig zeker kunnen zijn van wat De 

Vries precies dacht op dat moment, kunnen we in dit geval uitgaan van een stap richting 

pragmatische tolerantie, namelijk in die zin dat hij de gebruiken van de ‘Ander’ aanvaardde zonder 

er zelf voorstander van te zijn. 

 

Vervolgens blikt De Vries terug naar het moment dat hij een Mohawk-dorp bezocht. Hierbij 

beschrijft hij ten eerste de uiterlijke kenmerken, vervolgens de sociale structuren (onder andere die 

tussen mannen en vrouwen) om ten slotte in te gaan op de manier waarop de Europeaan samenleeft 

met de Mohawk. Zo stelt David De Vries namelijk dat er tussen beide groepen geen vijandigheid 

heerste, maar juist dat coëxistentie mogelijk was:  
 

Ende hoewel sy alsoo wreedt tegens haer Vyanden zijn, soo bennese seer minnelijck tegens ons, hebben oock geen vrees 

van haer, wy gaen met haer in’t Bosch, wy ontmoeten malkanderen somtijdts een ofte twee uren van alle Huysen, ende 

 
273 De Vries, Korte Historiael, 231-2. 
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wij weten daer niet meer van als ofte een een Christen teghens quam, ende sy slapen oock by ons inde Kamers voor 

onse Bedde.275  
 

In deze passage is het vooral opmerkelijk dat hij poneert dat het treffen van Mohawk-Indianen niet 

zo veel verschilt van een ontmoeting met een Europeaan. Dit betekent niet dat we kunnen spreken 

van gelijkwaardigheid, kijkende naar de laatste zin waarbij de Indiaan slaapt aan de voeten van de 

Europeaan, maar wel van erkenning en samenleven van en met de ‘Ander’.  

 

Daarenboven gaat hij verder in op het inheemse rechtsstelsel en vergelijkt deze met die van de 

Europeanen:  
 

ende hoewel sy sonder eenige straffe des quad-doenders leven, soo geschieden niet vierendeel soo veel schelmerije ende 

doodslaghen onder haer als onder de Christenen, soodat ick menighmael met verwonderinge overdencke watter al 

moorden in’t Vaderlandt geschiedeni, niet tegenstaende sulcke strenge wetten ende boeten, ende dese Wilden nochtans 

levende sonder wetten ofte vreesen der straffen niet, dooden immers weynigh, ofte het moeste in furie ende handgevecht 

zijn, waerom wy heel onbeschroomt met de Indiaen gaen, en malkanderen een uyre gaens in’t Bosch ontmoeten sonder 

malkanderen te misdoen.276  
 

Kortweg stelt De Vries in dit citaat dat er onder de Indianen, ondanks het feit dat ze geen wetten 

hebben, minder of zelfs geen wanorde heerste. Dit is dan ook volgens hem de voornaamste reden 

waarom coëxistentie met de Indianen mogelijk was.   

 

Ten slotte bespreken we binnen dit hoofdstuk hoe David De Vries de Oorlog van Kieft ervoer. 

Zoals we reeds op pagina 40 in deze masterproef schreven, trok Cornelis van Thienhoven, 

secretaris van Nieuw-Nederland, op zestien juli 1640 met een honderdtal soldaten naar de Raritan-

Indianen om een compensatie te vragen voor de schade die de Indianen hadden aangebracht op 

Staten-Eiland.277 De Nederlanders richtten een bloedbad aan waarop de resterende Indianen zich 

wreekten door De Vries zijn boerderijen in brand te steken en diens vee af te slachten. Het valt op 

dat David De Vries zijn woede voornamelijk uitte tegenover de begane wreedheden van zijn 

landgenoten: “Ick verstond oock uyt Thienhoven, dat een Loockmans heeft des Overstes Broeder aen sijn 

Mannelijcke lid, met een ghespleten Hout seer mishandelt aende Mast staende, ende sulcke Tyrannije wierde by de 

Companies Dienaers gepleeght, dat verde is van vrienschap met de Inwoonders te maken.”278 In dit citaat is 

 
275 De Vries, Korte Historiael, 240-1.  
276 De Vries, Korte Historiael, 245.  
277 ‘O Callaghan, History of New Netherland, 226-8.  
278 De Vries, Korte Historiael, 246.  
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voornamelijk de laatste zin van groot belang. Zo uit De Vries hier expliciet zijn verwachting om 

coëxistentie met de inlandse bevolking na te streven.  

 

Op één september 1641 werd De Vries wederom het slachtoffer van een inheemse plundertocht, 

waarbij eveneens al zijn kolonisten uitgemoord werden. De aanleiding hiervoor gaat terug tot de 

gebeurtenis die hierboven staat uitgetekend. Zo waren de Raritan-Indianen ontsteld over het feit 

dat ze de schuld kregen van de plundertocht uit juli 1640, terwijl dit volgens hen volledig in scène 

gezet was door Willem Kieft. Zo wilde hij een casus belli tegen de inheemse bevolking creëren met 

het doel zijn belastingen te kunnen heffen. Uit de bronnen valt af te leiden dat De Vries vanaf deze 

periode steeds meer ‘sympathie’ kreeg voor zijn inheemse buren en een groeiende apathie 

tegenover het bestuur van Nieuw-Nederland:  
 

men leyde de schuld al op de onnoosele Wilden, en al-hoe-wel sy slim genoeg zijn, maer doet haer geen quad sy sullen 

u oock geen quad doen, ende soo raeckte ick het begin van mijn Colonie quyt op het Staten-Eylant, door het beleyt 

vande Cammandeur Kieft, die het geen op de Wilden wilde verhalen dat zijn Volck gedaen hadde.279  
 

Overigens pent De Vries neer dat hij op twee november van datzelfde jaar bezoek kreeg van 

Pachem, het stamhoofd van de Tankitekes Indianen, in het bezit zijnde van een afgehakte hand. 

Pachem deelde mee dat de hand toebehoorde aan de overste van de Raritan-stam, dewelke de 

kolonie van De Vries had verwoest. Het hoofd van de Tankitekes had besloten die daad te wreken 

in naam van de Nederlanders, omdat hij sympathie voelde voor de zogenaamde ‘Swannekens’:  
 

Den 2 November soo isser ghekomen een Overste vande Wilde van Tankitekes, ghenaemt Pacham, die groot by de 

Governeur in ‘t Fort was, quam met groote Triumphe en bracht een Doode-handt aen een Stockjen hanghende, 

seggende dat het de Handt was vande Overste, die ons Volck op ’t Staten-Eylant dood-ghesmeten ofte met Pijlen 

gheschooten hadden, ende dat hy dat om onsen ‘t wille gewroken hadde, door dien hy de Swannekens (soo sy de 

Duytsen noemen) lief hadde ende sijn beste Vrienden waren.280  
 

De reden dat De Vries deze passage aan zijn werk toevoegde suggereert dat hij zijn lezerspubliek 

wilde aantonen dat de inheemse bevolking sympathie had voor de Nederlandse kolonisten en dat 

vreedzaam samenleven mogelijk was.  
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2.3 Synthese  
 
De metamorfose die Harmen van den Bogaert onderging tijdens zijn reis kunnen we op zich 

beschrijven als een totstandkoming van een soort pragmatische tolerantie. Hoewel hij en zijn twee 

medereizigers aanvankelijk zeer wantrouwig stonden tegenover hun inheemse gastheren, en zich 

zelfs in enkele gevallen bedreigd voelden, getuigen van den Bogaerts geschriften een zekere 

bewondering voor de Indianen en hun rituelen. Meer pragmatisch gezien uitte zich dit in 

accommodatie, namelijk het overnemen van enkele gebruiken, waaronder Gift Exchange, en een 

poging tot het leren van de taal.  

 

Wat de houding van de Vries betreft kunnen we ons afvragen of die attitude terug te leiden valt tot 

een vorm van mededogen of zijn houding gekleurd werd door propaganda en eigenbelang? Shrire 

en Merwick stellen alvast dat Nederlandse handelaren als de Vries in de eerste plaats goede relaties 

wilden onderhouden met hun inheemse collega’s om zo de handel in bevervellen veilig te stellen, 

iets wat belemmerd werd door het repressieve beleid van gouverneurs als Willem Kieft.281 Die 

handelsgerichte tolerantie van de Nederlanders wordt sterker in de verf gezet door Rothschild die 

de de woorden van een Mohawk-handelaar uit 1659 aanhaalt: “The Dutch say we are Brothers and that 

we are joined together with chains but that lasts only as long as we have beavers. After that we are not longer thought 

of.” 282 Desbetreffende wijze van redeneren komt eveneens voor bij de theorie van Marijke Gijswijt-

Hofstra. Zo brengt zij in het werk van Hsia en Nierop het begrip ‘knip-op-de-beurs-tolerantie’ naar 

voren, waarmee ze poneert dat tolerantie een medium was, aangewend door kooplieden en de 

regenten uit de Republiek, om handelsondernemingen met de ‘Ander’ veilig te stellen en migratie 

te bevorderen.283  

 

Op basis van mijn bovenstaande analyse lijkt het een uitdagende opgave om David De Vries als 

tolerant te beschouwen, aangezien hij zich zowel positief als negatief uitliet over de Indianen. 

Dergelijke relaties uit de zeventiende eeuw beschrijven is allesbehalve een zwart-wit verhaal en al 

zeker omwille van de nuance die we kunnen maken bij het invullen van het begrip tolerantie 

doorheen de tijd. Met andere woorden, De Vries is niet per se intolerant tegenover de Indianen 

volgens zeventiende-eeuwse maatstaven. Wat anderzijds markant is, is dat De Vries zijn opinie ten 

opzichte van de inheemse bevolking doorheen zijn drie Voyagiën voortdurend bijgesteld werd. Zo 

valt op dat hij in zijn eerste reis in 1638 steeds achterdochtig was tijdens zijn inheemse 

 
281 Shrire en Merwick, “Dutch-Indigenous relations in New Netherland and the Cape in the Seventeenth Century,” 14. 
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ontmoetingen, terwijl hij in 1641 de positie van de Indianen verdedigde binnen de context van 

Kiefts Oorlog. Op die manier is David Pietersz De Vries misschien wel een perfect voorbeeld voor 

Arthur Weststeijns stelling dat er tijdens de zeventiende eeuw voortdurend gedebatteerd werd over 

de grenzen en waarde van tolerantie. 
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Hoofdstuk 3: Religie  

Dat Nieuw-Nederland beschouwd kon worden als de belichaming van economische en 

commerciële opportuniteiten staat ontegensprekelijk vast, maar historicus George Smith stelt zich 

de vraag wat de invloed was van die commercialisering op de religieuze ontwikkeling van de 

kolonie, een gegeven dat steevast verbonden is met tolerantie. Smith pleit dat net die emfase op 

handel leidde tot de totstandkoming van religieuze verdraagzaamheid in Nieuw-Nederland: “Most 

important, however, New Netherland’s commercial character gave birth, very early, to a situation of religious 

pluralism and the accompanying de facto toleration of a wide variety of religious viewpoints.” Doordat 

commerciële activiteiten onrechtstreeks terug te leiden zijn tot initiatieven van de regenten en de 

Heeren XIX uit de Republiek is tolerantie volgens Smith in se ontstaan vanuit wereldlijk 

perspectief.284  

Toch kan niet worden ontkend, zoals ik reeds in het eerste onderdeel van deze masterproef 

meermaals stelde, dat de grenzen van tolerantie in de kolonie voortdurend onder vuur kwamen te 

staan, wat uiteindelijk niet anders was in de patria. Zo speelden clerici in op het debat omtrent 

tolerantie en hoe de Indiaanse bevolking precies diende gepercipieerd te worden. In het tweede 

hoofdstuk van het tweede deel kwamen we tot de conclusie dat de Gereformeerde Kerk, in 

tegenstelling tot de regenten en de WIC, religie als een prioritaire drijfveer zag binnen het koloniale 

gebeuren. De eerste predikant, Jonas Michaëlius, vormde de absolute personificatie van die 

ideologie, een gegeven dat zich steevast vertaalde in een negatieve attitude ten opzichte van de 

inlandse Indianen van Nieuw-Nederland. Vervolgens bespraken we eveneens kort Johannes 

Megapolensis, die sinds de jaren veertig van de zeventiende eeuw actief was in de regio ten noorden 

van Fort Orange, namelijk in de patroonschap van Kiliaen van Rensselaer. Hoewel Megapolensis 

dezelfde missie als Michaëlius verkreeg van de Classis in Amsterdam, namelijk het bekeren van de 

heidenen, had hij een andere perceptie tegenover zijn inheemse buren. In dit hoofdstuk zullen we 

dan ook trachten aantonen op welke manier Megapolensis dit uit in zijn Kort Ontwerp vande 

Mahakuase Indianen in Nieuw-Nederlandt, haer landt, stature, dracht, manieren en magistraten, beschreven in’t 

jaer 1644. Door Johannem Megapolensem juniorem, predikant aldaer.  

 

 
284 Smith, Religion and Trade in New Netherland, 12-3 en 64-6.  
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3.1 Johannes Megapolensis 

Net als Jonas Michaëlius, David Pietersz De Vries en zovele anderen vangt Megapolensis aan met 

een positieve beschrijving van fauna en flora in Nieuw-Nederland. Vervolgens bespreekt de 

predikant welke inheemse stammen het meest prominent zijn in de regio, namelijk de Mahakans 

(Mahicans) en anderzijds de Mahakobaasen, oftewel de Mohawks, en hoe ze zich onderling 

verhouden. Megapolensis merkt op dat er weinig tot geen overeenkomsten zijn tussen hun taal 

enerzijds en het Nederlands en het Latijn anderzijds. Doch wil hij, met het doel het calvinistische 

geloof te verkondigen, een poging doen een lijst op te stellen van hun vocabularium. Een aantal 

individuen die er reeds enige tijd woonden, zoals de reeds vermelde Harmen Meyndertsz Van den 

Bogaert, waren er volgens de predikant in geslaagd basisconversaties te voeren met de inheemse 

bevolking. Johannes Megapolensis wou echter verder gaan door hun taal volledig te begrijpen. In 

zijn missie om de inlandse taal te ontcijferen ging hij ten rade bij Bastiaen Jansz Krol, de ‘commijs 

van de Compagnie’ in Fort Orange, maar die kwam met de interessante bewering dat de Indianen 

elke twee tot drie jaar hun taal veranderen: 

Dese natie heeft een seer beswarelijcke spraek en valt mij moeyelijck om te leeren om met haer eens grondig te mogen 

spreecken en predicken. Alhier is geen Christen die daer spraeck grondig verstaet. Die alhier lange gewoont hebben 

konnen wel een gau-diefs praetje maken om met haer de coophandel te drijven, maer den gront vande tale verstaense 

niet. Ick make een vocabulaer van de Mahakuwaesche spraecke en waer ick by haer ben soo vraeg ick haer al hoe 

die dingen hieten (...) Ick eerst bemerckende datse die woorden soo divers pronuncieerden, vraegden den Commijs van 

de Compagnie wat dat beduyden. Die antwoorde my dat hy’t niet en wiste, ja meynden dat se haer spraecke alle 2 a 

3 jaren eens veranderen. Ick daer tegen sustineeren dattet niet konde zijn dat een geheele natie so haer spraeck een-

paerlijck soude veranderen.285 

Vervolgens gaat de predikant in op de fysieke kenmerken van de Mohawk en bespreekt hij de 

inheems-sociale structuren, bijvoorbeeld de verhoudingen tussen man en vrouw. Wat 

Megapolensis hierbij opviel, is het gebruik aan kuisheid en trouw aan de echtgenoot. Zo spreekt 

hij uitvoerig over overspel en ‘hoerery’. Wat het baren van kinderen betreft, stelt Megapolensis dat 

de inheemse vrouwen een voorbeeld kunnen vormen voor Europese vrouwen: 

De vrouwen, alse gekraemt hebben, gaen terstont na de geboorte wederom henen en so kout en macht niet wesen of sy 

wasschen haer en het jonge kint terstont of in de rievier ofte sneeu. Sy willen niet leggen (want dan seggen se dat se 

terstont sterven souden) maer sy houdent gaenden. Zy moeten hout hacken, met het kint 3 a 4 mijlen reysen, met een 

woort, sy gaen, sy staen, sy wercken als offe niet gekraemt hadden. En wy sien niet dattet haer qualijck bekomt en 

 
285 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 105-6.  
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wy porren onse wijven altemet eens aen, datse oock soo souden kramen, dattet maer tick-tackelereij is met de 

Hollantschen cramen.286 

Wat verder in het vertoog van Megapolensis merken we een parallel op met het reisverslag van de 

Derde Voyagie van David Pietersz De Vries, namelijk met betrekking tot de manier waarop de 

Indianen hun krijgsgevangenen behandelden. Daar waar De Vries de getuigenis van een boer 

aanhaalde, vermeldt Megapolensis het verhaal van de reeds genoemde Jezuïet Isaac Jogues. Zo was 

de Franse missionaris gevangengenomen in 1642, werd zijn linker duim geamputeerd en werden al 

zijn nagels verwijderd. Megapolensis en Arent Van Curler (1619-1667), destijds tewerkgesteld als 

schout in Nieuw-Nederland, hielpen Jogues in het daaropvolgende jaar ontsnappen toen de 

Irokezen Beverwijck bezochten.287  

Die parallel tussen Megapolensis en David De Vries kan eveneens doorgetrokken worden op het 

vlak van inheems-Europese contacten: “en hoewel sy alsoo wreet tegens haer vyanden zijn, so bennense seer 

minnelijck tegens ons. Hebben oock geen vrees van haer. Wy gaen met haer in’t bosch, wy ontmoeten malkanderen 

somtijts een ofte twee uren van alle huysen. Wy weten daer niet meer van als of ons een Christen tegen quam.” 288 

De gelijkenis tussen beide verslagen is zo goed als identiek, wat erop kan wijzen dat Megapolensis 

de passage van David De Vries letterlijk heeft overgeschreven in zijn werk. Dit vormt een 

interessant gegeven, namelijk dat de predikant, ondanks het feit dat hij plagiaat pleegde, ervoor 

koos om die passage van coëxistente omgang met de Indianen toe te voegen aan zijn verhaal. Dit 

suggereert dat Megapolensis zijn Europese lezers in zekere mate wou overtuigen van het feit dat 

een pragmatisch tolerante houding ten opzichte van de inlandse bevolking mogelijk was. 

Hoewel Megapolensis coëxistentie promootte, valt op dat hij de missioneringsdrang nauw aan het 

hart droeg: 

Wanneer wy predicatie houden, soo komen sy altemet 10, 12 minder en meerder daer elck met een groote lange 

toebacx-pijp, by haer selfs gemaeckt, inde mont en staen wat te kijcken. Daer na soo vragen sy mijn wat ick doe en 

wat ick wil hebben dat ick daer alleen stae en maeck soo veel woorden dat niemant vande rest mach spreecken? Ick 

segge haer dat ick den Christenen dan vermane datse niet moeten steelen, hoereren, droncken-drincken, doot-slaen en 

dat sy’t oock niet moeten doen. En dat ick oock met ter tijdt het selve meyne te prediken en tot haer in haer landt en 

 
286 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 107.  
287 Edwin S. Gaustad en Mark A. Noll, A Documentary History of Religion in America to 1877 (Michigan: William B. 
Eerdmans Publishing Company, 2003), 47-8. 
288 Waterman, Jacobs en Gehring, Indianenverhalen, 108.  
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casteel meyne te komen, als ik haer spraeck sal konnen. Soo seggense dat is goet dat ick den Christenen leere, maer 

voegen terstont daer by: diatennon jawij assyreoni hagiouisk, dat is waerom doent dan soo veel Christenen.289  

We moeten die pragmatisch tolerante houding van Megapolensis bijgevolg nuanceren, aangezien 

hij die aanwendde als medium ter verspreiding van het christelijke geloof bij de Indianen. 
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3.2 Synthese  

Op basis van Michaëlius geschriften, de notulen van enkele synodes van de Gereformeerde Kerk 

uit de Republiek en het Kort Ontwerp van Johannes Megapolensis kunnen we tot enkele algemene 

conclusies komen omtrent het concept pragmatische tolerantie binnen het religieus-

maatschappelijke domein in Nieuw-Nederland. Zo valt ten eerste op dat er reeds sinds de prille 

stichting van de kolonie tijdens de jaren twintig ingezet werd op de bekering van de heidense 

Indianen. Dit uitte zich bij Jonas Michaëlius onder andere in het idee om in te zetten op assimilatie, 

meer specifiek door jonge Indianen af te zonderen van hun ouders en ze vervolgens het calvinisme 

en de Nederlandse cultuur op te leggen. Die politiek werd echter onmogelijk gemaakt door de 

houding van de inheemse ouders.  

Johannes Megapolensis die twintig jaar voor de val van Nieuw-Amsterdam ten tonele verscheen, 

kreeg dezelfde taak toegewezen als zijn voorgangers. Zijn wil tot bekeren uitte zich onder andere 

in de wens om de taal van de Mohawk aan te leren en zo de ‘Ander’ beter te leren kennen. Dit 

bleek echter moeilijker dan verwacht, waardoor hij later tot de conclusie kwam dat de missie, die 

de Classis van Amsterdam voorschreef, een onhaalbare doelstelling was. Voorts valt een 

interessante ontwikkeling op omtrent parallellen met de geschriften van handelaar David De Vries. 

Zo nam de predikant diens passages, die pragmatische tolerantie promootten, over. Ten slotte is 

het interessant, zoals we reeds stelden in het tweede deel, dat Megapolensis de instructies van de 

Classis van de hand wees. Daar waar Michaëlius strikt alle geloofsartikelen wilde volgen en zo in 

conflict kwam met directeur Minuit, boette Megapolensis in wanneer de bewindhebbers van de 

WIC hem op de vingers tikten, om zo consensus te bekomen. 

We kunnen ons nu de vraag stellen waarom Michaëlius en Megapolensis zo verschilden in hun 

aanpak en perceptie tegenover de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Nederland. Volgens 

Koopman heeft dit te maken met de geografische ligging. Zo was Jonas Michaëlius gestationeerd 

in Nieuw-Amsterdam, terwijl Megapolensis te werk gesteld was ten noorden van Fort Orange, 

meer bepaald in Rensselaerswijck. Koopman concludeert dat Fort Orange opgericht werd als een 

handelspost en om die reden volledig afhankelijk was van Indianen. Daarom dienden de plaatselijke 

kolonisten voortdurend te investeren in de relaties met de zogenaamde ‘naturellen’. In Nieuw-

Amsterdam was het contact tussen de Europeanen en de oorspronkelijke bevolking minder intens 

dan in het noorden, waardoor er een meer strikte scheiding was tussen beide groepen. Dit had 

voornamelijk te maken met het feit dat de meeste Indianenstammen tegen het midden van de 

zeventiende eeuw Manhattan verlaten hadden. Die trend heeft er eveneens toe geleid dat we op 
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heden meer bronnen bezitten die een beeld geven over de Europees-Amerindiaanse relaties uit 

Rensselaerswijck dan uit Nieuw-Amsterdam.290 

In lijn met Koopman en zijn geografische factor, wijst Jaap Jacobs ons op de reden waarom de 

predikanten er niet in slaagden de inlandse bevolking de weg richting het calvinisme te wijzen. Zo 

was de afstand tussen de Nederlanders en de Indianen niet alleen op geografisch vlak beduidend 

groot, maar was evenzeer het culturele verschil immens. De inheemse Indianen leefden, in 

tegenstelling tot de Afrikaanse slaven, niet binnen de koloniale samenleving, wat het onmogelijk 

maakte succesvol in te zetten op bekeren. Die kloof tussen beide samenlevingen werd na de jaren 

vijftig van de zeventiende eeuw zelfs vergroot nadat er een verbod kwam voor kooplieden om de 

wildernis in te trekken en handel te drijven met hun inheemse partners, met alle gevolgen 

vandien.291 

 

Ten slotte duidt Jacobs ons op het wetenswaardige feit dat Megapolensis tijdens die periode een 

verband legde tussen de rol van verovering en missionering. De predikant wilde namelijk ingaan 

tegen de bovenstaande tendens waarbij de samenlevingen van de Europeanen en die van de 

Indianen steeds verder uit elkaar dreven. Megapolensis achtte het noodzakelijk dat de Compagnie 

en het provinciebestuur van Nieuw-Amsterdam inzetten op integratie van de gebieden van de 

‘Ander’, om zo de bekeringssuccessen te bewerkstelligen.292 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
290 Koopman, Taking the Jesus Road, 65. 
291 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 270-2.  
292 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 274. 
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Hoofdstuk 4: Rechtspraak  
 

In dit laatste hoofdstuk zullen we ten slotte nagaan in hoeverre er pragmatische tolerantie aanwezig 

was in de rechtspraak van Nieuw-Nederland. Hoewel het overgrote merendeel van de rechtszaken 

betrekking hadden tot verkoopovereenkomsten, geschillen en schuldkwesties tussen kolonisten, 

valt op dat de inheemse bevolking eveneens een plaats kreeg binnen het Nieuw-Nederlandse 

rechtsstelsel.293 Volgens Jaap Jacobs weerspiegelden de rechtspraak, het bestuur en de 

institutionalisering van beide, de normen en waarden die gedurende het bestaan van de kolonie 

aanwezig waren in de samenleving.294 Dit is bijgevolg de grondreden waarom dit hoofdstuk 

toegevoegd wordt aan deze masterproef.   

 

In de prille beginjaren van Nieuw-Nederland viel de rechtspraak onder de jurisdictie van de 

directeur en zijn secretaris, waarbij zij de WIC vertegenwoordigden. Bij de invoering van de 

patroonschappen aan het eind van de jaren twintig en het begin van de jaren dertig kregen de 

patroons het monopolie binnen de rechtspraak binnen hun nederzetting.295 Zoals we reeds eerder 

zagen, onder andere bij het hoofdstuk over uitvoerende macht, werd er reeds sinds het begin door 

de WIC geopperd goede relaties met de Indianen te onderhouden. Het rechtsstelsel vormde alvast 

geen uitzondering op dat gegeven. Eén manier waarop de Compagnie dit wilde bereiken was door 

kolonisten te berechten die zich misdroegen hadden tegen de inheemse bevolking. De WIC wilde 

op deze manier duidelijk maken dat de Indianen er zeker van konden zijn dat het recht zegevierde, 

ongeacht iemands afkomst en achtergrond.296 

 

Het belangrijkste aspect dat we binnen dit hoofdstuk kunnen onderzoeken is in welke mate de 

Indianen precies betrokken werden binnen de rechtspraak. Zo stelt Jaap Jacobs dat de Indianen 

tijdens de eerste jaren van Nieuw-Nederland nauwelijks betrokken werden in processen, ondanks 

het feit dat de WIC dit als medium wilde aanwenden om goede relaties te verwezenlijken. Indien 

de inlandse bevolking dan toch werd betrokken, mochten ze niet getuigen. Na verloop van tijd valt 

er een toegenomen incorporatie van de Indianen in de rechtspraak op.297 Zo werden zij vaker 

uitgenodigd bij processen van kolonisten die zich misdragen hadden tegenover hen. Een voorbeeld 

hiervan waren conflicten tussen Nederlandse kolonisten en Indianen die tewerkgesteld waren als 

 
293 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 176. 
294 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 105. 
295 Vanvugt, Nieuw Zwartboek van Nederland Overzee, 197-205.  
296 Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam, 163. 
297 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 326-7.  
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landarbeiders, maar hun verloning niet kregen. In september 1648 voerden de directeur en zijn 

provinciebestuur eveneens een ordonnantie in die wanbetalende kolonisten sterker bestraften. De 

ordonnantie hield alsook in dat deze kolonisten voor de rechtbank zouden gedaagd worden met 

de reden dat de “representation and complaint of wilden, who for good reasons in this case will be given credence.” 
298 

 

Volgens Jaap Jacobs kunnen we die tendens tot incorporatie vanaf de jaren 1640 verbinden met de 

meer frequente spanningen tussen de kolonisten en hun inheemse buren op dat moment.299 Hans 

Krabbendam wijst een andere factor toe voor dit fenomeen. Hij stelt namelijk dat openbare 

instanties als rechtban vanaf dat moment steeds meer inclusieve elementen en attitudes overnamen 

van hun collega’s in de patria.300 Aansluitend zullen we in dit hoofdstuk twee processen bekijken 

waarin Indianen uitgenodigd werden te getuigen.  

 

Het eerste proces waar een Indiaan een rol in speelde was dat van Ponkes, een lid van de 

Marechkawieck-stam, in de lente van 1645. In deze rechtszaak werd Ponkes beschuldigd van het 

platbranden van Jan Pietersen Kuyts huis. Het eigenlijke begin van deze zaak begon met de 

verklaring die de 44-jarige Jan Eversz Bout en de 36-jarige Claes Jansz Backer op 7 maart 1645 

uitspraken bij secretaris Cornelis van Tienhoven. Zo stelden zij dat ze een Indiaan, Ponkes 

genaamd, hadden ontmoet en van hem vernomen hadden dat hij en zijn stam beschuldigd werden 

van brandstichting, maar dat dit niet het geval was. Volgens de Indiaan waren het net enkele 

Nederlandse kolonisten die zich schuldig gemaakt hadden aan de daad en uit angst voor vervolging 

de schuld in de schoenen van de Indianen hadden geschoven:  
 

Jan Eversz Bout out ontrent vier ende veertich Jaren en Claes Jansz Backer out ontrent ses ende dertigh Jaren 

attesteeren ten versoeke vanden heer Willem Kieft ten overstaen vanden heer fiscal dat wy op 7e Martyo laestleden 

hebben hooren spreken van een wilt genaemt Ponkes inde Indiaense tale (die wy wel verstonden,) uyt eygen vryen wille 

dat de wilden onse vyanden t’huys van Jochim Pitersz niet hebben gebrant, ende dat sulcx noyt van Enigh wilt is 

gehoort, die doch soo hy seyde alse its quats gedaen hebben, haer daer van beroemen, maer dat onder de wilden niet 

beter bekent is als dat de duytsen t’huys voors. selffs hebben verbrant ende verplaets uyt vreese van aldaer gedoot te 

worden. Alle twelcke d’attestanten…301  

 
298 Jacobs, New Netherland, 390.  
299 Jacobs, Een Zegenrijk Gewest, 327-9.  
300 Hans Krabbendam, Vrijheid in het verschiet: Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940 (Hilversum: Uitgeverij 
Verloren, 2006), 104-5.  
301 A.J.F.Van Laer, New York State Archives: Register of the Provincial Secretary, 1642-1647, vol. 2 (Albany: The University 
of the State of New York, 1939), 427.  
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Hoewel het bovenstaande document naar het einde toe beschadigd geraakt is, kunnen we enkele 

interessante conclusies afleiden uit deze passage. Zo stellen Jan Eversz Bout en Claes Jansz Backer 

enerzijds dat ze de getuigenis van de Indiaan gehoord hebben in de inheemse taal van Ponkes en 

dat ze die met zekerheid begrepen hadden. Anderzijds geloofden ze de getuigenis, aangezien de 

Indianen hen verteld hadden, dat wanneer ze iets ‘quaets’ deden, er openlijk voor uitkwamen.  

 

Vervolgens vond twee dagen later, op 9 maart 1645, het vervolg van het proces plaats, waarbij 

Ponkes getuigde:  
 

Compaereerde voor my Cornelis van Tienhoven Secretaris van Nieu Nederlandt Ponkes een wilt van 

Marechkawieck, die by de wilden onse vyanden gedurende den Oorlooch is geweest, welcke op sevenden Martyo 

laestleden verclaert heeft in sijn Eygen tale (ter presentie van Jan Eversen Bout Frederic Lubbersz Cors Pitersen 

Inwoonder alhier ende ten overstaen vanden heer fiscal), vrywillich welcke sprake ende verclaringe vanden wilt voorn 

de voorn. persoonen wel verclaren te verstaen, waerover sy attestanten verclaren dat sy op 7e. marty laestleeden vanden 

wilt sijn verclaringe hebben gehoort, dewelcke seyde dat de wilden onse vyanden t’huys van Jochim Pietersz niet hebben 

inden brant gesteken. Te meer alsoo syn onder malcanderen daer naer vernomen hebben, wiet selve gedaen mocht 

hebben, en alsoo de wilden enige schelmstucken gedaen hebbende t’ selve haer beroemen, ende menen een goed ende 

groot werck gedaen te hebben, hebben niet connen vernemen dattet wilden sijn geweest diet huys verbrant hebben. Maer 

de wilden weten als noch niet beter off den Eygenaer vant voorn. huys, heeft selffs den brant daer in gesteken, ende 

alsoo gevlucht uyt vreese van dootgeslagen te worden, Alle twelcke d’attestanten verclaren vanden wilt inde wiltse tale 

gehoort te hebben, presenteerende dat selve te presteeren. Actum Int Fort Amsterdam in Nieu Nederlandt den 9e. 

Martyo 1645. De attestanten weygerich sijnde te tekenen ter presentie vanden Raetn, ende d’onderges. get. in wiens 

presentie sy bekenden t voors. vanden wilt gehoort te hebben (...) My present als die de Indiaense tale meede verstaet 

ende t’selve van den wilt mede gehoort heeft Cornelis van Tienhouen Secrets.302  

 

In dit vervolg verscheen de getuige Ponkes ogenschijnlijk ten tonele, maar naarmate we verder 

lezen valt op dat het nog steeds gaat om dezelfde getuigenis van Jan Bout en Claes Backer. Dit 

weten we doordat Ponkes het document niet ondertekende. Desalniettemin is het markant dat de 

getuigenis van Ponkes, dewelke vrijwillig en in zijn eigen taal uitgesproken was, aanvaard werd als 

legitiem bewijsstuk door het provinciebestuur. Bovendien leken Cornelis van Tienhoven en zijn 

collega’s ervan overtuigd dat wat de Indiaan zei effectief de waarheid was en de brand 

hoogstwaarschijnlijk gesticht was door de eigenaar zelf of andere Nederlandse kolonisten en er 

vervolgens gehandeld was uit zelfbehoud. Daarenboven waren er eveneens geen bewijzen dat 

 
302 Van Laer, New York State Archives: Register of the Provincial Secretary, 1642-1647, vol. 2, 429-30. 
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Ponkes en zijn stam verantwoordelijk geacht konden worden voor de daad. Het feit dat de Indianen 

openlijk uitkwamen voor misdrijven die ze begingen, speelde dit verdict alleen maar in het voordeel. 

 

De tweede zaak die we binnen dit hoofdstuk bespreken kwam voor in de rechtbank van Nieuw-

Amsterdam op 26 juli 1655:  
 

Op heden dato ondergeschreven Compareerde in eygener persoonen Sauwenare oversten van Wieckqueskeck, 

Annemeck sijn broeder 303 (...) Alle rechte eygenaers ende proprietarissen vande Landen gelegen op de Noortrevier 

genaemt Wieckquaeskeck en alle de landen daer aen dependerende beginnende van (...) sijnde inde lenghte langhs de 

reviere ontrent (...) mylen en verclaerden voor den E: Hr. Gr. generael ende Raeden van Nieu Nederlant mitsgaders 

de onderges. getuygen, (alhoewel de voors landen by haeren afgestorven broeder Pechquakor by de duytschen Wouter 

genaemt en andere haere bloetverwanten, aenden E: Hr. Gr. Kieft en Raeden overgelevert en by donnantie opgedraegen 

was a: 1645) sy de voors. donnatie als nu approbeeren ende ratificeren en als de Novo, aende E. Heer Dr. generael 

Petrus Stuyvesant, en Raaden van N: Nederlant van nu aen opdraegen transporteren, cederen en overgeven alle hun 

patrimoniael recht gesach jurisdictie eygendom en andere prerogativen, Constitueerende oversulcx den gemelden Hr. 

generael en Raeden ende haere successeurs in hunne staat reele en actueele pocessie vandien gevende haer volcomen en 

onwederroepel. macht en authoriteyt omme t’voors. lant en de dependentien vandien geaenveert en in vreeden beseten 

te worden en te gebruycken, gel. sy met haer meer wel vercregene landen souden mogen doen, sonder dat sy cedenten 

daeraen eenich part ofte gesach int minste meer sijn hebbende reserveren ofte behouden, maer van nu tot ten eeuwigen 

daege, daer van desisteren voor hun en alle hunne naecomelingen ofte die sulcx eenichsints soude moogen aengaen; 

bevrydende mits desen de voors. pertye lants van alle aenspraecke ende becommernissen, by imant ter werelt daer op 

te pretenderen verclaeren vorder in recompense en tot voldoeninge van haer recht uyt handen vanden E: Hr. Dr. 

generael en Raeden voor reeckeninge vande generaele geoctroyeerde Westindische Compagnie ter Camere Amsterdam 

voort passeren deses volcomen ende tot haer genoegen betaelt te wesen in  Cargasoenen als hier meer gespecificeert staet, 

alles ter goeder trouwen sonder arch ofte list. T’oirconde en in teecken der werheyt, is desen by haer ende de getuygen 

hier toe versocht onderteeckent, Actum int fort amst. in N. Nederlant den 26 July a. 1655.304 

 

Anders dan het vorige proces van Ponkes handelde deze rechtszaak over de ratificering van een 

stuk land. Zo had Pechquakor - een Wecquaesgeek-Indiaan die door de Nederlanders Wouter 

genoemd werd - in 1645 een plot land gedoneerd aan Willem Kieft en de Compagnie. Ondertussen, 

tien jaar na datum, stond Stuyvesant aan het roer van de kolonie en was Pechquakor overleden. 

Om de eigendomsrechten van de Nederlanders te verifiëren werd er een zaak geopend, dewelke 

we hierboven uitgeschreven hebben. Het interessante aan deze rechtszaak is dat, in tegenstelling 

 
303 De andere namen werden niet ingevuld.  
304 A.J.F. Van Laer, New York State Archives: Register of the Provincial Secretary, 1648-1660, vol. 3 (Albany: The University 
of the State of New York, 1939), 659-61. 
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tot het pleit van Ponkes, de Indianen, waaronder Sauwenare en Annemeck, hier wel rechtstreeks 

betrokken werden en ze hun aanwezigheid tekenden.  
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4.1 Synthese  

Ter conclusie bij dit hoofdstuk kunnen we trachten een antwoord te poneren op de vraag in welke 

mate er pragmatische tolerantie aanwezig was in de rechtspraak van Nieuw-Nederland. Zoals we 

reeds vermeld hebben vond er een tendens van toegenomen inclusie plaats aan het einde van de 

jaren veertig en het begin van de jaren vijftig. Zo werden Indianen na 1648 steeds meer betrokken 

in rechtszaken en werd er meer waarde gehecht aan hun getuigenissen.  

 

Die tendens hebben we trachten weer te geven aan de hand van twee zaken, namelijk die van 

Ponkes uit 1645 en die van Sauwenare & Annemek uit 1655. In het eerste geval viel op dat de 

Marechkawieck-Indiaan niet rechtstreeks betrokken werd bij zijn proces, doordat zijn getuigenis 

vertaald en uitgesproken werd door twee Nederlandse kolonisten. Dit strookt dan ook met onze 

stelling dat de inheemse bevolking in de vroegste jaren van de kolonie nauwelijks tot niet 

rechtstreeks betrokken werden. Toch valt uit deze zaak op dat er wel degelijk waarde gehecht werd 

aan Ponkes verklaring. 

 

In de tweede zaak, die voorkwam in 1655, werden Sauwenare, Annemek en andere Indianen 

rechtstreeks uitgenodigd in de rechtbank. Hierbij werd gevraagd om hun aanwezigheid te tekenen 

voor de ratificatie van een verdrag met betrekking tot de donatie van een perceel land in 1645. We 

kunnen dit plaatsen bij de stelling van Jacobs, waarin hij stelt dat de inheemse bevolking na periodes 

van conflict nauwer betrokken werd bij de rechtspraak om zo de stabiliteit te garanderen en de rust 

tussen beide groepen te bewaren. Dit kan dus wijzen op de toepassing van pragmatische tolerantie, 

namelijk in die zin dat de Indianen geïntegreerd werden in de koloniale maatschappij en een stem 

kregen.  
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Deel 4: Conclusie  
 
Deze masterproef had als doel na te gaan in welke mate er pragmatische tolerantie aanwezig was 

tussen de kolonisten van Nieuw-Nederland en de inheemse Indianen die zij omwille van 

verschillende redenen ontmoetten. Om na te gaan of er effectief sprake was van pragmatische 

tolerantie, oftewel een streven naar coëxistentie, namen we enkele maatschappelijke domeinen van 

de kolonie onder de loep, waaronder: de uitvoerende macht, de handel, religie en de rechtspraak. 

Doorheen dit essay maakten we alsook meerdere malen duidelijk dat het uitvoeren van dit 

onderzoek geen zwart-wit-verhaal is. In geen enkel domein was men ofwel extreem tolerant, ofwel 

extreem intolerant. Wat we wel hebben trachten te bereiken in deze masterproef is door de 

zeventiende-eeuwse definitie van tolerantie toe te passen op de maatschappij van Nieuw-

Nederland, na te gaan in welke mate dat streven naar coëxistentie aanwezig was en hoe die zich 

manifesteerde.  

 

Zo kwamen we ten eerste tot het besluit dat pragmatische tolerantie, hoewel het door de 

Compagnie als leidraad voorgeschreven werd, geen vast beleidselement was en varieerde van 

directeur tot directeur. Op basis van enkele geschriften hebben we uitgewezen dat er zowel van 

binnenuit als buitenaf geprotesteerd werd tegen intolerant-politieke besluiten. Zo zagen we 

namelijk hoe Willem Kieft teruggestuurd werd naar de Republiek, nadat hij een bloederige oorlog 

ontketend had met de Indianen, en hoe Peter Stuyvesant op de vingers getikt werd door de Staten-

Generaal toen hij minderheden binnen de kolonie onder vuur nam. Eveneens binnen de kolonie 

kwam er protest tegen intolerantie in de uitvoerende macht van Nieuw-Nederland. Hoewel de 

Raden van Twaalf, Acht en Negen Man opgericht werden om de persoonlijke wensen van Kieft 

en Stuyvesant waar te maken gebeurde net het omgekeerde. Zo zagen we bijvoorbeeld dat de Raad 

van Twaalf actief protesteerde tegen het verdere verloop van de Oorlog van Kieft en aanstuurde 

op een diplomatische uitkomst die verdere coëxistentie tussen de kolonisten en Indianen diende te 

waarborgen. Adriaen Van der Donck nam eveneens zo’n houding aan en ging zelfs verder door te 

pleiten voor kosmopolitisme. Dit hield in dat hij inzag hoe elke bevolkingsgroep zijn/haar sterktes 

had en dat elk van die kwaliteiten onmisbaar waren voor de ontwikkeling van de koloniale 

maatschappij.  

 

Aangaande de religieuze structuren van Nieuw-Nederland gebeurde het omgekeerde in vergelijking 

met de uitvoerende macht. Daar waar de regenten en de Compagnie druk uitoefenden vanuit de 

patria op het provinciale bestuur van Nieuw-Nederland om te streven naar coëxistentie, ijverde de 
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Gereformeerde Kerk naarstig voor de implementering van het calvinistische geloof. Hoewel de 

predikanten van Nieuw-Nederland allemaal even sterk het religieuze zegel deelden, bestonden er 

wel verschillen in de manier waarop er bekeerd diende te worden. Zo ging Jonas Michaëlius, de 

eerste predikant van Nieuw-Nederland, sterker in tegen de idee van pragmatische tolerantie 

doordat hij een assimilatie-politiek wilde toepassen op de inheemse Indianen. Johannes 

Megapolensis deelde die mening niet, aangezien hij meer respect en bewondering uitte voor de 

Indianen die hij ontmoette. Op die manier zien we dus ook binnen het maatschappelijke domein 

van de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Nederland een debat omtrent de waarden en grenzen van 

pragmatische tolerantie.  

 

Aan de hand van twee handelaren, namelijk Harmen Meyndertsz van den Bogaert en David 

Pietersz de Vries, hebben we getracht aan te tonen hoe pragmatische tolerantie zich uitte binnen 

het handelswezen van Nieuw-Nederland. Hoewel het logisch lijkt dat er binnen dit domein het 

meest naar coëxistentie gestreefd werd, om zo de winsten in de pelshandel te maximaliseren, was 

dit niet altijd het geval. Zo ondergingen zowel de Vries als van den Bogaert een metamorfose 

naarmate ze meer in contact kwamen met hun inheemse handelspartners. Daar waar van den 

Bogaert bij aanvang en tijdens de eerste dagen van zijn reis sterke achterdocht vertoonde ten 

opzichte van de Indianen, uitte hij op het einde respect en zelfs bewondering voor de gebruiken 

en rituelen van de inlandse bevolking. David Pietersz de Vries onderging een gelijkaardige 

verandering, dewelke af te leiden valt uit de verslagen van zijn verschillende voyagiën. Als we zijn 

eerste reis uit 1638 vergelijken met zijn laatste geschriften, dan valt op hoe zijn opinie tegenover 

de inheemse bevolking voortdurend werd bijgesteld. Hier maakte achterdocht en minachting plaats 

voor erkenning en waardering.  

 

Het laatste domein dat we aan bovenstaande vragen hebben onderworpen is de rechtspraak. In dit 

laatste onderdeel namen we ons voor aan te tonen hoe de inheemse bevolking van Nieuw-

Nederland doorheen de jaren steeds meer geïncorporeerd werden binnen het koloniale juridische 

bestel, met het oog op streven naar meer duurzame relaties. Om die stelling kracht bij te zetten 

namen we twee zaken nader onder de loep, namelijk enerzijds die van Ponkes uit 1645 en anderzijds 

die van Sauwenare en Annemek uit 1655. Hierbij viel op dat Ponkes niet rechtstreeks betrokken 

werd in zijn proces, maar dat er wel waarde gehecht werd aan de getuigenis die hij in zijn moedertaal 

uitgesproken had. Sauwenare, Annemek en enkele andere niet nader genoemde Indianen kregen in 

1655 dan wel weer de kans om zichzelf te vertegenwoordigen bij de ratificatie van een verdrag.   
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