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Verklaring in verband met de consulteerbaarheid 
De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie 

beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de 

beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de 

bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. 

Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het 

onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het 

oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende 

documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en de promotor(en) zijn niet 

verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie 

geciteerd en beschreven zijn. 
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Verklarende woordenlijst 

Ahone: De schepper van het universum, maar hield zich niet bezig met de dagelijkse 

bezigheden van de Powhatan. Voor hem waren geen offers nodig. 

Albany: Een bestuurlijke entiteit binnen New York (zie New York) waar er verschillende 

verdragen zijn afgesloten met Native Americans en dan vooral de Haudenosaunee. 

Albany situeerde zich in het noordwesten van New York. 

Algonquin: Een verzamelterm voor de groepen Native Americans die een taal spreken 

die tot de Algonquian taalfamilie behoort. Deze taal kende voornamelijk haar 

verspreiding in het hedendaagse Canada en langs de oostkust van Noord-Amerika.  

Anglo-Powhatan oorlogen: Drie oorlogen tussen Engelse kolonialen en Powhatan in 

de eerste helft van de zeventiende eeuw. 

Assarigoa: Een naam voor de gouverneur van Virginia gegeven door de 

Haudenosaunee. Het zou “groot mes” betekenen. 

Bacon’s Rebellion: Een rebellie in Virginia onder leiding van Nathaniel Bacon tegen 

het beleid van gouverneur Berkeley. Het had vooral als doel om Native Americans in 

de regio te bevechten, maar brandde onder andere ook Jamestown af. De rebellie 

startte in 1676 en werd snel en bloedig neergeslagen door troepen die trouw waren aan 

de gouverneur. 

Beveroorlogen: Een serie van conflicten in de zeventiende eeuw met de 

Haudenosaunee (met steun van de Engelsen en Nederlanders) aan een kant en 

praktisch iedereen in de regio aan de andere kant. Het doel van deze oorlogen was 

economisch, maar vooral een manier van overleven voor de Haudenosaunee door de 

infectieziekten die de Europeanen meebrachten (zie mourning wars).  

Boodschapsstijl: Een manier van jaarrekenen waarbij 25 maart als overgangsdag 

tussen twee jaren wordt genomen. Dit is negen maanden voor 25 december en zou 

dus de dag van de verwekking van Jezus moeten zijn. 
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Cayuga: Een van de volkeren van de Haudenosaunee. Zij bevolkten vooral de regio 

rond Cayuga Lake. Zij spraken een taal die behoorde tot de Iroquoian taalfamilie. 

Chickahominy: Een volk dat traditioneel de oevers van de Chickahominy rivier, in 

Virginia, bevolkte. Zij werden geleid door een raad van ouderen (mungai) en stonden 

bekend als een krijgersvolk en waren daardoor zeer gewild als huurlingen voor 

intertribale maar ook koloniale conflicten.  

Chiskiack: Een groep die traditioneel de zuidelijke oevers van de York rivier bevolkte. 

Zij waren deel van de Powhatan en spraken bijgevolg ook een taal die behoorde tot de 

Algonquian taalfamilie. 

Corlear: Een term die de Haudenosaunee gebruikten om de gouverneur van New York 

aan te duiden. De term komt vermoedelijk van een Nederlandse kolonist Arent van 

Corlaer die de kolonie Schenectady stichtte in het oosten van de staat New York.  

Council of Virginia: Het hogerhuis binnen het Virginiaanse tweekamerstelsel. Het was 

een adviesorgaan voor de gouverneur en bestond uit 12 leden. De council had ook de 

hoogste gerechtsbevoegdheid binnen de kolonie. 

Covenant Chain: Verschillende verdragen afgesloten tussen de Haudenosaunee en 

de Engelse kolonialen in de zeventiende eeuw. Onder andere de verdragen van 1677, 

1679 en 1684 maakten deel uit van deze reeks verdragen. 

Doeg: Een groep die traditioneel de kusten van Maryland bevolkte. Zij waren geen deel 

van de Powhatan, maar spraken wel een taal die behoorde tot de Algonquian 

taalfamilie. 

Engels-Nederlandse oorlogen: Een serie van oorlogen tussen Engeland en de 

Republiek die zich vooral in de tweede helft van de zeventiende eeuw afspeelden en 

vooral werden uitgevochten op zee. 

Fall line: Een denkbeeldige lijn die een land splitst in gebied waar de getijden invloed 

hebben op de standen van de rivier (in het geval van Virginia in het oosten) en waar dit 
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niet zo is. Fall lines worden vaak gekenmerkt door stroomversnellingen en watervallen 

waardoor deze lijn ook niet doorvaarbaar is met boten zonder de hulp van bijvoorbeeld 

sluizen en daarom (zeker in koloniale tijden) moeilijker bereikbaar. 

Five Nations: Een andere benaming voor de Haudenosaunee (zie Haudenosaunee).  

Fort Algernon: Een van de forten die gebouwd werden op Point Comfort (zie Point 

Comfort). Dit fort had vooral als doel om de wateren die toegang gaven tot de 

Chesapeake baai regio te beschermen. 

Fort Appamattucke: Een andere naam voor Fort Henry in Virginia. Het fort werd 

gebouwd aan de watervallen (zie fall line) van de Appomattox rivier in het kader van de 

verdedigingswerken tijdens de derde Anglo-Powhatan oorlog. 

Fort Royal: Een fort gebouwd tijdens de derde Anglo-Powhatan oorlog aan de 

bovenloop van de York rivier in Virginia. 

Gouverneur: Ee hoogste gezagsdrager van de kolonie. Initieel werd hij aangesteld 

door de London Company (zie London Company), na 1624 werd hij aangesteld door 

de koning of de Commonwealth en het Protectoraat ten tijde van het interregnum. 

Hassinga: Een subgroep van de Mannahock (zie Mannahock). 

Haudenosaunee: Een verzamelterm voor de vijf, later zes, volkeren die de 

Europeanen zullen benoemen als de Irokezen. Zij spraken allen een taal die behoorde 

tot de Iroquoian taalfamilie en bewoonden de regio ten zuiden van Lake Ontario en 

kwamen daardoor vooral in contact met de Nederlanders en later Engelsen in New 

England. Haudenosaunee betekent “volk van het langhuis”. 

House of Burgesses: Het verkozen lagerhuis in het tweekamerstelsel van Virginia 

sinds 1642. De bevoegdheden waren vooral wetgevend van aard en er zetelden 

verschillende vertegenwoordigers uit verschillende delen van de kolonie.  
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Huron: Een groep die traditioneel de regio van Lake Ontario bevolkte. Zij spraken een 

taal die behoorde tot de Iroquoian taalfamilie. De Huron zijn doorheen de zeventiende 

eeuw door een reeks conflicten en infectieziekten gedwongen opgegaan in andere 

groepen (zie onder andere Petun).  

Jamestown: De eerste succesvolle nederzetting in Noord-Amerika door de Engelsen 

die voor langere tijd is blijven bestaan. De nederzetting was gelokaliseerd aan de 

James rivier en werd gesticht in 1607. 

King Philip’s war: Een oorlog van Metacomet die een coalitie van Algonquian 

sprekende troepen aanvoerde tegen de kolonisten in New England. Ook de 

Haudenosaunee zullen in deze oorlog interveniëren ten voordele van de kolonialen. De 

oorlog startte in 1675 en eindigde officieel in 1678, maar de coalitie werd reeds vroeger 

verslagen. New England en de Haudenosaunee zullen als overwinnaars uit de bus 

komen. 

London Company: Voluit de Virginia company of London was een naamloze 

vennootschap op aandelen dat volgens een charter van James I uit 1606 bevoegd was 

voor het stichten van minstens een kolonie aan de oostkust van Noord-Amerika binnen 

de 34ste en 41ste breedtegraad. Zij waren onder andere verantwoordelijk voor de 

stichting van Jamestown. De Company hield op te bestaan in 1624.  

Luitenant-gouverneur: Was de plaatsvervanger van de gouverneur bij diens 

afwezigheid. Daar er gouverneurs waren die nooit of slechts tijdelijk in Virginia 

verbleven voerde de luitenant-gouverneur zijn taken uit ter plaatse. 

Mamanatowick: Een overkoepelde leider van verschillende Powhatan groepen in 

Virginia. Voor deze titel wordt vaak als Europees equivalent het woord keizer geopperd. 

Deze persoon stuurt de ondergeschikte leiders (zie weroance/weroansqua) in de regio 

aan.  
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Mannahock: Een groep uit het noorden van Virginia die de oevers van de 

Rappahanock bevolkte. Zij behoorden niet tot de Powhatan en spraken een taal die 

behoorde aan de Siouan taalfamilie. 

Maquase: Een andere naam voor Mohawk (zie Mohawk).  

Maryland: Een koloniaal gebied ten noorden van Virginia. Het gebied bevindt zich 

gedeeltelijk rond de Chesapeake Baai regio en claimde bijgevolg land van de London 

Company wat voor conflicten zorgde. 

Massituppamohtnock: Vermoedelijk waren zij onderdeel van de Monacan. Deze 

groep kwam regelmatig in conflict met de Powhatan. Zij spraken een taal die behoorde 

aan de Siouan taalfamilie. 

Mattaponi: Een groep die traditioneel de oevers van de Mattaponi rivier bevolkte. Zij 

waren deel van de Powhatan en spraken bijgevolg ook een taal die behoorde tot de 

Algonquian taalfamilie.  

Middle Plantation: Een plaats in koloniaal Virginia gelegen tussen de rivieren York en 

James en gesticht in 1632. Door het afbranden van Jamestown tijdens Bacon’s 

Rebellion kwam Middle Plantation in aanmerking om de hoofdstad van de kolonie te 

worden, wat uiteindelijk niet gebeurde. Vandaag heet Middle Plantation Williamburg. 

Minutes of Council: De verslagen van de Council of Virginia (zie Council of Virginia). 

Mohawk: Een van de volkeren van de Haudenosaunee. Zij bevolkten vooral de regio 

rond de Mohawk rivier en waren daarmee de meest oostelijke groep van de 

Haudenosaunee. Zij spraken een taal die behoorde tot de Iroquoian taalfamilie.  

Moraughtacund: Een groep die traditioneel de noordelijke oevers van de 

Rappahannock rivier bevolkte. Zij spraken een taal die behoorde tot de Algonquian 

taalfamilie.  
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Mourning wars: Een manier van oorlog voeren door de Haudenosaunee om spirituele 

zuivering te bekomen. Deze conflicten hadden ook als doel om anderen te ontvoeren 

om het eigen volk zo aan te sterken. Vooral in tijden van de Europese infectieziekten 

was dit bijna de enige manier om een bevolking min of meer op peil proberen te houden.  

Nansemond: Een groep die traditioneel de oevers van de Nansemond rivier bevolkte. 

Zij waren deel van de Powhatan en spraken bijgevolg ook een taal die behoorde tot de 

Algonquian taalfamilie. Desondanks dat ze tot de Powhatan behoorden genoten ze 

door hun grootte een relatieve onafhankelijkheid ten opzichte van de andere groepen 

onder de Powhatan. 

New England: Overkoepelde term voor de Engelse kolonies en nederzettingen in het 

noordoosten van de huidige Verenigde Staten.  

New York: Een kolonie sinds 1664 in handen van de Engelsen, origineel gesticht door 

de Nederlanders als Nieuwd Nederland. De kolonie grensde aan de gebieden van de 

Haudenosaunee in het noordwesten.  

Newfoundland: Een stuk land in het noordenoosten van Canada. Vermoedelijk reeds 

gekoloniseerd door de Vikings. Deze streek werd jaarlijks bezocht door Europese 

vissers. De Engelsen probeerden dit zeer vroeg te koloniseren, maar dit lukte niet.  

Nicotiana rustica: De wilde tabaksplant was de tabaksplant die van nature in Virginia 

groeide, maar oninteressant bleek voor commercialisatie, waardoor de gewone 

tabaksplant (zie Nicotiana tabacum) in het vizier kwam voor uitgebreide cultivatie in 

Virginia.  

Nicotiana tabacum: De gewone tabakaplant, waar tabak van gewonnen wordt voor 

commerciaal gebruik en die in Virginia geïntroduceerd werd door John Rolfe. De 

economie van zeventiende eeuws Virginia draaide grotendeels rond deze plant.  
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Noordwestpassage: Een route via de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan 

waarbij Kaap de Goede Hoop niet gerond moest worden om zo een kortere route te 

bekomen. De eerste kolonisten en ontdekkingsreizigers zochten naar deze passage. 

Nouvelle-France: Een verzamelterm voor de Franse kolonies in Noord-Amerika. Voor 

dit onderzoek ligt de focus vooral op hun noordelijke kolonies die grensden aan onder 

andere het gebied van de Haudenosaunee, waarmee ze vaak in conflict kwamen, en 

de Engelsen in New York.  

Okeus: De belangrijkste god in het pantheon van de Powhatan. Okeus hield zich wel 

bezig met de dagelijkse bezigheden van de Powhatan en voor hem waren dus offers 

zeer belangrijk. 

Oneida: Een van de volkeren van de Haudenosaunee. Zij bevolkten vooral de regio 

rond Lake Oneida. Zij spraken een taal die behoorde tot de Iroquoian taalfamilie.  

Onondaga: Een van de volkeren van de Haudenosaunee. Zij bevolkten vooral de regio 

rond Lake Ontario. Zij spraken een taal die behoorde tot de Iroquoian taalfamilie. Zij 

waren de middelste van de vijf groepen van de Haudenosaunee en bijgevolg kwamen 

de groepen vaak in hun landen samen als centraal punt. 

Pamunkey: Een groep die traditioneel de oevers van de James rivier bevolkte. Zij 

waren deel van de Powhatan en spraken bijgevolg ook een taal die behoorde tot de 

Algonquian taalfamilie. 

Paspaheghs: Een groep die traditioneel de oevers van de James rivier bevolkte. Zij 

waren deel van de Powhatan en spraken bijgevolg ook een taal die behoorde tot de 

Algonquian taalfamilie. 

Petun: Een groep die traditioneel de regio van Lake Huron bevolkte. Zij spraken een 

taal die behoorde tot de Iroquoian taalfamilie. Zij vingen onder andere de Huron op 

tijdens hun vlucht van de Haudenosaunee gedurende hun reeks conflicten met hen. 

Uiteindelijk zal een deel van de Huron opgaan in deze groep.  
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Plantation: Een groep kolonialen die een eigen nederzetting oprichtte met 

toestemming van de London Company. Deze genoten meer autonomie dan de 

kolonialen die in nederzettingen van de Company woonden.  

Plymouth Company: De tegenhanger van de London Company en eveneens 

opgericht in 1606 bij koninklijk charter door James I en had dezelfde bevoegdheden als 

de London Company, met als verschil dat zij andere breedtegraden hadden als 

afbakening, namelijk de 38ste en de 45ste breedtegraad. Het zwaartepunt van hun 

werkzaamheden lag vooral in New England. Ook deze Company hield op te bestaan in 

1624. 

Point Comfort: Een plaatsaanduiding voor het tipje van het Virginiaans schiereiland 

waar doorheen de zeventiende eeuw verschillende forten zijn gebouwd door de 

kolonialen om zichzelf te beschermen van aanvallen door zowel de Native Americans 

als door andere Europese mogendheden. 

Powhatan: Een verzamelterm die traditioneel wordt gebruikt om Native Americans aan 

te duiden die de kuststreek van Virginia bevolkten. Deze groepen spraken een taal die 

onder de Algonquian taalfamilie te catalogeren was. Het is echter niet zo dat al deze 

groepen per definitie tot de Powhatan “confederatie” behoorden. 

Privy council: Adviesorgaan voor de Engelse vorst in Engeland, de kroonraad.  

Rappannahock: Een groep die traditioneel de oevers van de Rappahannock rivier 

bevolkte. Zij waren deel van de Powhatan en spraken bijgevolg ook een taal die 

behoorde tot de Algonquian taalfamilie. 

Roanoke: De plaats, een eiland, waar de eerste poging werd ondernomen om een 

kolonie te stichten in Virginia. 

Sachem: Een woord dat zoveel betekent als leider en dat onder andere door de 

Haudenosaunee is gebruikt om hun leiders, maar ook de gouverneur van Virginia aan 

te duiden.  
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Secretary for Indian affairs: Een administratieve functie binnen Albany waarbij die 

persoon de contacten moest regelen tussen de Native Americans en de kolonie en 

hierrond ook een administratie moest bijhouden en deze doorbriefen naar de 

gouverneur.  

Secretary of State: De persoon die verantwoordelijk was voor de correspondentie en 

administratie van de vorst aangaande binnenlandse maar ook buitenlandse zaken.  

Seneca: Den van de volkeren van de Haudenosaunee. Zij bevolkten vooral de regio 

rond het zuiden van Lake Ontario en waren de meest westelijke groep binnen de 

Haudenosaunee. Zij spraken een taal die behoorde tot de Iroquoian taalfamilie. 

Starving time: Een periode van hongersnood in Virginia in de winter van 1609 tot 1610. 

Susquehannock: Een volk dat een taal sprak die behoorde tot de Iroquoian taalfamilie 

en de oevers van de Susquehanna rivier bevolkte. 

Tassantasses: Een Algonquian benaming voor de Engelsen. Deze betekende zoveel 

als vreemden en was een courante benaming voor de Engelsen in de streek.  

Virginia: Gebied geclaimd door de Engelsen dat in de breedste zin de kusten van 

Maine tot South Carolina en Bermuda betekende. Praktisch gezien worden hiermee de 

Engelse bezette gebieden in de hedendaagse regio Virginia mee bedoeld. 

Wampum: Een bepaalde vorm van kraalwerk gebruikt door Native Americans onder 

andere bij het bekrachtigen van verdragen en overeenkomsten. 

Warraskoyacks: Een groep die traditioneel de zuidelijke oevers van de James rivier 

bevolkte. Zij waren deel van de Powhatan en spraken bijgevolg ook een taal die 

behoorde tot de Algonquian taalfamilie. 

Weroance/weroansqua: De lokale leider in Virginia die ondergeschikt was aan de 

mamanatowick. Zowel mannen als vrouwen kwamen in aanmerking voor deze vaak 

erfelijke titel. Af en toe waren deze lokale leiders familie van de mamanatowick. 
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Werowocomoco: De hoofdstad van de Powhatan (zie Powhatan).  

Weyanoke: Een groep die traditioneel de kusten van Maryland en Delaware aan de 

Atlantische Oceaan bevolkte. Zij spraken een taal die behoorde tot de Algonquian 

taalfamilie. 

WIC: Of West-Indische Compagnie en bezat het Nederlands monopolie op handel in 

bijvoorbeeld Noord-Amerika. 

Wingandacoa: Een groep die traditioneel het eiland Roanoke bevolkte. Zij spraken 

een taal die behoorde tot de Algonquian taalfamilie. 
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Voorwoord 
De kiem voor deze thesis werd ongetwijfeld gelegd in mijn tweede jaar aan deze 

universiteit in het vak Historische Praktijk II waar ik een stuk schreef over waarom Charles 

II van Engeland zoveel belang hechtte aan de publicatie van een verdrag dat hij had 

gesloten met de leiders van enkele volkeren in Virginia in 1677. Op deze manier werd mijn 

interesse geprikkeld voor historisch onderzoek rond deze diplomatieke contacten. Als 

sluitstuk van dat jaar mocht ik mijn onderzoek als poster presenteren op de American 

Indian Workshop in Gent en toen wist ik dat dit het onderwerp was waar ik mee verder 

wilde. Dit resulteerde in eerste instantie in mijn bachelorproef over de Engels-Nederlandse 

oorlogen van de zeventiende eeuw, waar ik de focus legde op eurocentrisme en agency 

voor Native Americans in de meest recente literatuur over dat onderwerp en vervolgens 

uiteraard in deze masterthesis. De theoretische basis voor dit onderwerp werd gelegd door 

onder andere professor dr. René Vermeir met de vakken Geschiedenis van de 

Vroegmoderne Tijd en Geschiedenis en theorie van de internationale betrekkingen in het 

Ancien Régime en professor dr. Michael Limberger met vakken zoals Mondiale processen 

in historisch perspectief, Geschiedenis van de Europese expansie tijdens de 

Vroegmoderne Tijd en Maritieme geschiedenis. 
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Dankwoord 
Zoals velen met mij zullen kunnen beamen schrijf je een masterthesis niet alleen. De 

auteur werkt met een groep rond hem/haar die hem/haar door dik en dun steunt en helpt 

bij het neerschrijven van zijn of haar onderzoek. Ook voor mijn thesis is dit niet anders en 

hierdoor lijkt het mij gepast om enkele mensen expliciet te bedanken. Zonder deze mensen 

had deze thesis, als sluitstuk van mijn opleiding geschiedenis aan de Universiteit Gent, 

nooit tot een goed einde kunnen komen.  

Eerst en vooral wens ik mijn ouders te bedanken. In de eerste plaats omdat ze mij steeds 

gesteund hebben in mijn keuze voor de richting geschiedenis, maar ook tijdens mijn 

studies me doorheen alle moeilijkheden die een studie met zich meebrengt bijgestaan 

hebben. In de tweede plaats wil ik hen bedanken voor hun financiële steun doorheen heel 

mijn opleiding met de betaling van mijn inschrijvingsgelden, de aankoop van 

studiemateriaal en de mogelijkheid om op kot te kunnen gaan. Zaken die absoluut niet 

vanzelfsprekend zijn en zaken waarvoor ik hen eeuwig dankbaar zal zijn. 

Ten tweede lijkt het mij gepast om enkele mensen te bedanken die me tijdens het 

schrijfproces en ver daarbuiten hebben bijgestaan. In de eerste plaats Adeline Moons om 

samen met mij in de wereld van de vroegmoderne interculturele diplomatie te stappen en 

voor de vele gesprekken en feedback die ik van haar heb mogen ontvangen. Vervolgens 

wil ik ook Lyah Baeyens bedanken voor de vele taalkundige tips en het nalezen van mijn 

thesis en het luisteren naar mijn ellelange monologen over het onderwerp dat me zo nauw 

aan het hart ligt.  

Een speciaal dankwoord moet ook uitgaan naar drs. Thomas Donald Jacobs om me te 

introduceren tot de wereld van de diplomatieke geschiedenis en voor de vele kansen die 

ik steeds met beide handen heb aangenomen. Tot slot wil ik ook nog zeer welgemeend 

“dank u” zeggen aan mijn promotor prof. dr. Michael Limberger en aan de 

leescommissarissen drs. Thomas Donald Jacobs en dr. Matthijs Zoeter voor hun feedback 

en advies rond deze thesis. 
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Inleiding 
Hoofdstuk 1: Probleemstelling 
“Founded upon the strong pillars of reciprocal justice” is een klein fragment uit het Treaty 

of Middle Plantation uit 1677.1 Door dit verdrag kwam er een einde aan de oorlog tussen 

de kolonie van Virginia en de Powhatan, beter bekend als de derde Anglo-Powhatan 

oorlog. Dit verdrag had veel bredere implicaties en grotere doelen dan slechts “een 

simpele” vrede tussen twee partijen. Dit verdrag is een fantastisch voorbeeld om te duiden 

dat post-conflict vredesonderhandelingen vaak veel breder gaan of van een totaal andere 

achtergrond komen dan initieel aangenomen. 

Deze thesis heeft betrekking op de vraag hoe vredesverdragen tussen Native Americans 

en de kolonie Virginia tot stand kwamen en in welke context deze werden gebruikt in de 

zeventiende eeuw. De hoofdvraag die kan gesteld worden is hoe kwamen 

vredesverdragen tussen de koloniale overheid in de zeventiende eeuw in Virginia en Native 

Americans tot stand? De deelvragen die hieromtrent gesteld worden zijn de volgende: wat 

is de achtergrond van deze verdragen? Hoe behandelden de Engelsen, de jure, Native 

Americans? En hoe werden de verdragen potentieel gebruikt? In dit onderzoek wordt 

alleen gekeken naar de de jure behandeling van Native Americans. Dit onderzoek houdt 

dus geen rekening met de feitelijke behandeling van deze mensen. Indien er wel naar de 

de facto behandeling gekeken moet worden is een ander bronnencorpus noodzakelijk. 

Dit onderzoek heeft meerdere doelstellingen. De eerste doelstelling is het analyseren van 

de politieke en sociale context van de verdragen. De verdragen zullen worden geplaatst in 

de wereld waarin ze zijn opgesteld. Werden de verdragen alleen gebruikt om een vrede 

tot stand te brengen? Of maakten ze deel uit van een grotere strategie, bijvoorbeeld het 

tonen van sterke allianties om andere landen af te schrikken in hun koloniale ambities? De 

verdragen worden vaak genoemd in de literatuur, niet alleen op het gebied van de 

geschiedenis maar ook in bijvoorbeeld het recht, maar een grondige contextualisering van 

                                            
1 Articles of peace between the most serene and mighty prince Charles II. By the grace of God, 
king of England, Scotland, France and Ireland, defender of the Faith, etc. And several Indian 
kings and queens, etc. Concluded the 29th day of May, 1677 (Londen: John Bill, Christopher 
Barker, Thomas Newcomb en Henry Hills, 1677), 4. 
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de verdragen en hoe ze tot stand zijn gekomen ontbreekt. Dit is een eerste stap voor dit 

onderzoek. 

De tweede doelstelling is het onderzoeken van de mogelijk veranderende de jure 

behandeling van Native Americans in deze periode door middel van de genoemde 

verdragen. Het onderzoek belichaamt verdragen die dateren van 1607 tot 1684, van het 

moeilijke begin van de kolonie afgewisseld met honger en ziekte tot een welvarend stuk 

land met eindeloze tabaksvelden. Het is niet ondenkbaar dat door deze evolutie de visie 

van de kolonialen op Native Americans veranderde. Dankzij de verdragen zal dit 

onderzoek kunnen achterhalen hoe de Engelsen hen de jure behandelden, op het gebied 

van vredesgesprekken. Om de effectieve behandeling van Native Americans te verifiëren 

is een ander soort onderzoek nodig, waarbij de inzichten uit deze doelstelling als basis 

voor de vergelijking kunnen worden gebruikt. Dit is echter niet iets wat in deze thesis 

behandeld zal worden.  

De derde en laatste doelstelling heeft vooral gevolgen voor de geschiedschrijving. Deze 

thesis zal een gedeelte van de leemte in de historiografie vullen met betrekking tot de 

prerevolutionaire diplomatie in Noord-Amerika tussen de kolonies en Native Americans. 

Bijna twee eeuwen van diplomatiek contact zijn niet diepgaand bestudeerd. De verdragen 

worden in de literatuur wel genoemd, maar nooit diepgaand bestudeerd. Mijn onderzoek 

wil hier verandering in brengen. Ik ben van mening dat deze benadering nooit grondig is 

uitgeprobeerd. Als dit onderzoek succesvol is, kan het een heel nieuwe manier van kijken 

naar en bestuderen van Native Americans en hun geschiedenis zijn, zonder te vervallen 

in een kolonialistisch discours. 

Hoofdstuk 2: Structuur masterproef 
Dit onderzoek bestaat uit drie delen, waarbij het eerste deel een uitgebreid historisch en 

cultureel kader schept rond de geschiedenis en cultuur van de Powhatan en de koloniale 

avonturen van de Engelsen in Noord-Amerika met als beginpunt de late vijftiende eeuw. 

Ook aan de Engels-Nederlandse oorlogen is een hoofdstuk gewijd aangezien zal blijken 

dat dit een aanzienlijk deel van de verdragen heeft beïnvloed en daar deze cruciaal waren 
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voor de verhoudingen binnen de Noord-Amerikaanse Oostkust en dan vooral de Engelse 

overheersing van dit land. 

In het tweede deel volgt de analyse van de behandelde bronnen. In dit deel wordt ingegaan 

op de achtergrond en de totstandkoming van de verschillende verdragen. In dit onderdeel 

zal eveneens een antwoord geformuleerd worden op de verschillende deelvragen die in 

het vorige onderdeel staan geformuleerd (cfr. supra). Op het einde van dit onderdeel is ook 

een analyse toegevoegd van de verschillende tendenzen die zijn waargenomen doorheen 

het analytisch proces. De inhoudelijke bespreking van de verdragen is toegevoegd als een 

appendix aan deze thesis. De inhoud van de verdragen is belangrijk om bepaalde analyses 

te kunnen volgen en verifiëren, maar zijn in die zin niet noodzakelijk voor het beantwoorden 

van de onderzoeksvragen. Om de argumentatielijn niet in het gedrang te laten komen werd 

daarom gekozen om deze toe te voegen als appendix.  

In deel drie, tot slot, worden de resultaten samengevat en volgt een conclusie en reflectie 

op de eigen inzichten. Hier worden ook de pistes voor verder onderzoek besproken. 

 
Hoofdstuk 3: Methodologie 
De eerste en misschien wel belangrijkste stap in het onderzoek is de vorming van het 

bronnencorpus. Hiervoor zal in eerste instantie gebruik gemaakt worden van het werk van 

David DeJong over Native American verdragen en hun totstandkoming. Dit werk poogt om 

een overzicht te geven van de verdragen die zijn gesloten met en tussen Native Americans 

zonder concreet in te gaan op de inhoud van de verdragen.2 Het is mogelijk dat op de 

zoektocht doorheen het bronmateriaal en bronedities bijkomende verdragen opduiken die 

relevant blijken te zijn voor het onderzoek. Ook deze verdragen worden binnen de mate 

van het mogelijke opgenomen in het bronnencorpus. Deze manier van werken maakt het 

mogelijk om een evenwichtig bronnencorpus samen te stellen met als doel de 

onderzoeksvragen genuanceerd te kunnen beantwoorden. 

                                            
2 David H. DeJong, American Indian treaties. A guide to ratified and unratified colonial, United 
States, state, foreign, and intertribal treaties and agreements, 1607-1911 (Salt Lake City: 
University of Utah Press, 2015). 
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Na het verzamelen van het bronmateriaal volgt er een close reading van dit materiaal. Dit 

onderzoek is een combinatie van diplomatieke, intellectuele en politieke geschiedenis. De 

beste manier om deze drie manieren van het beoefenen van de geschiedenis te 

combineren is, mijns inziens, de critical discourse analysis (CDA) van Fairclough.  

Fairclough schetst een driedimensionaal kader voor het analyseren van discours. De 

eerste dimensie is discours-als-tekst, dat wil zeggen de linguïstische kenmerken van 

discours. Keuzes en patronen in woordenschat (bijvoorbeeld het gebruik van metaforen), 

grammatica (bijvoorbeeld modaliteit), en tekststructuur (bijvoorbeeld episodering), moeten 

systematisch worden geanalyseerd. 

De tweede dimensie is de discours-als-discursieve praktijk, iets dat wordt geproduceerd, 

gecirculeerd, gedistribueerd, geconsumeerd in de samenleving. Het discours benaderen 

als een discursieve praktijk betekent dat bij het analyseren van vocabulaire, grammatica, 

samenhang en tekststructuur aandacht moet worden besteed aan spraakhandelingen, 

samenhang en intertekstuele aspecten, drie aspecten die een tekst aan zijn context 

koppelen. Dit is vooral belangrijk en relevant voor de eerste twee doelstellingen van mijn 

onderzoek. 

De derde dimensie is de discours-als-sociale praktijk, dat wil zeggen de ideologische 

effecten en hegemonische processen waarin het discours een rol speelt. Het is vanuit deze 

derde dimensie dat Fairclough zijn aanpak construeert voor verandering: hegemonieën 

veranderen, en dit kan worden gezien in discursieve verandering, wanneer dit laatste wordt 

bekeken vanuit de invalshoek van de intertekstualiteit. De manier waarop het discours 

wordt verbeeld, beantwoord of herschreven, werpt een licht op het ontstaan van nieuwe 

ordes van het discours, strijd over normativiteit, pogingen tot controle, en weerstand tegen 

machtsregimes.3 

De analyse van het bronmateriaal zal mij een eerste belangrijk inzicht geven in de cultuur 

en de gewoontes van de belanghebbenden. De verdragen zijn hiervoor een ideale 

                                            
3 Jan Blommaert en Chris Bulcaen, “Critical discourse analysis,” Annual Review of Anthropology 
29 (2000): 448-49. 
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toegangspoort. Die toegangspoort kan nooit voldoende zijn om de culturele modaliteiten 

ten volle te begrijpen. Extra literatuurstudie, zeker voor de cultuur van de Powhatan 

specifiek en Native Americans in het algemeen, is noodzakelijk om tot een degelijk 

resultaat te komen. De werken van Helen C. Rountree zijn hiervoor aangewezen. 

Bijvoorbeeld haar werk rond de cultuur van de Powhatan zal als basis dienen om de cultuur 

van de Powhatan weer te geven in deze thesis.4  

Er zijn grote verschillen in de raadpleegbaarheid van de verdragen. Zo is bijvoorbeeld het 

verdrag van 1677, verreweg het bekendste, het verdrag van Middle Plantation, online te 

raadplegen. Andere verdragen zoals dat van 1614 zijn opgenomen in andere historische 

werken uit die periode zoals bijvoorbeeld A true discourse of the present state of Virginia 

van Ralph Hamor uit 1615.5  

Van sommige verdragen is in eerste instantie geen spoor meer te bekennen, buiten een 

vermelding in een bron die later tot stand is gekomen. Hier komt het neer op een 

reconstructie te maken met de beschikbare informatie. Het is dan natuurlijk onmogelijk om 

een volledige analyse uit te voeren van deze verdragen, maar het lijkt toch uitermate 

interessant om deze verdragen te incorporeren. Omdat er via de ontstaanscontext en de 

inhoud wel allerhande conclusies zijn te trekken die antwoorden kunnen bieden op de 

onderzoeksvragen. 

De verschillen tussen de beschikbaarheid van de verdragen zijn zeer interessant te 

noemen. Waarom zijn sommige verdragen en hun bepalingen nog steeds beschikbaar en 

andere niet, met alle variaties ertussen? De vergelijking van de verdragen in al hun 

verschillende vormen zal ook een innovatief perspectief bieden op de studie van de 

vroegmoderne diplomatie met Native Americans. 

Na de behandeling van het bronmateriaal, geflankeerd door literatuur om de bronnen ten 

volle te begrijpen, is het essentieel om verder te gaan met een uitgebreidere 

                                            
4 Helen C. Rountree, The Powhatan Indians of Virginia (Norman: University of Oklahoma press, 
1989). 
5 Ralph Hamor, A true discourse of the present state of Virginia, and the successe of the affaires 
there till the 18 of June, 1614 (Londen: John Beale, 1615).  
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literatuurstudie. De literatuur zal worden gebruikt om de brede context van de verdragen 

en de manier waarop ze tot stand zijn gekomen volledig te begrijpen, om zo het eerste 

doel van de studie te bereiken. De geschiedschrijving over het onderwerp zal van nature 

hiaten bevatten. Het zal daarom niet volstaan om een eenvoudige combinatie van literatuur 

en bronnen te doen. Het is noodzakelijk om de eigen inzichten en theorieën in het 

onderzoek te verwerken om tot een grondig vernieuwend resultaat te komen. 

Ik ben ervan overtuigd dat deze methodologie mij in staat zal stellen om mijn doelstellingen 

te realiseren en mijn onderzoeksvragen te beantwoorden. De methode van CDA zal mij in 

staat stellen om een volledige analyse te geven van de politieke en maatschappelijke 

context van de verdragen. Door middel van dezelfde analyses zal te bepalen zijn of een 

verandering in de jure behandeling zichtbaar is, zoals gesteld in doelstelling twee. 

Hoofdstuk 4: Concepten 
Het is belangrijk om bepaalde concepten te schetsen om het voor de lezer bevattelijker te 

maken en om verwarring te vermijden. 

Deze thesis zal bewust gebruik maken van de term “Native American”. Dit heeft meerdere 

redenen. Eerst en vooral wordt met deze term de inheemse bevolking van Amerika 

aangeduid. Het mag wel duidelijk zijn dat ook deze term niet gecontesteerd is, maar, mijns 

inziens, wel de minst verwarrende. American Indian zou verwarring kunnen veroorzaken 

met inwoners van Amerika met origine in het Indiaans subcontinent en First Nations is een 

term die vooral in Canada courant is. Het gebruik van Indiaan is helemaal ondenkbaar door 

de inherent kolonialistische bijklank. Ook het lidwoord “de”, in de zin van “de Native 

American” wordt vermeden omdat dit zou impliceren dat Native Americans een homogene 

groep zouden vormen en dit duidelijk niet het geval is.  

Het gebruik van de term Powhatan is tweeledig. Enerzijds wordt het in deze thesis gebruikt 

om de groepen behorende tot de Algonquian sprekende Native Americans in Virginia te 

benoemen die of te wel onder de mamanatowick ressorteerden of onder directe invloed 

van hem/haar stonden. Anderzijds kan het ook zijn dat hiermee de specifieke groep wordt 

bedoeld die eveneens in Virginia woonde. 
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Om de nuances van de machtsverhoudingen binnen de groepen zo correct mogelijk weer 

te geven is er ook gekozen om de titels die zij gebruikten over te nemen. Leider, koning of 

stamhoofd dekken niet altijd volledig de lading en om verwarring hieromtrent te voorkomen 

werd deze keuze gemaakt. 

In de thesis wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen kolonisten en kolonialen. In 

deze zin wordt enkel kolonisten gebruikt als het gaat om personen die betrokken waren bij 

de stichting van de kolonie (tot en met het verdrag van 1614) vanaf dan wordt 

overgeschakeld op het gebruik van kolonialen aangezien met deze term de mensen 

bedoeld worden die in Virginia worden geboren of daar naartoe verhuizen in een later 

stadium van de ontwikkeling van de kolonie. De grens van 1614 is gekozen omdat vanaf 

de dan de kolonie min of meer bestendigd was. 

 
Hoofdstuk 5: Literatuur en historiografie 
Met de opkomst van Native studies in het laatste kwart van de vorige eeuw ontstond een 

heel nieuw onderzoeksgebied. Dit onderzoeksgebied richtte zich vooral op antropologie, 

sociologie en literatuur. Native studies maakte echter wel de weg vrij voor disciplines als 

geschiedenis om Native Americans op een, naar hedendaagse normen, betere manier te 

bestuderen met respect voor bijvoorbeeld hun cultuur. Net als de beoefenaars van Native 

American studies zal in dit onderzoek gestreefd worden naar een dekoloniale benadering 

van de kwesties die verband houden met hun cultuur en manier van leven, nu, in de 

toekomst en in het verleden. 

De diplomatieke geschiedenis zelf heeft in de afgelopen decennia ook een aantal grote 

veranderingen ondergaan. Na uit de gratie te zijn geraakt van historici in de late Koude 

Oorlog, krijgt de diplomatieke geschiedenis haar oude gedaante terug. Vooral de Nieuwe 

Diplomatieke Geschiedenis wordt steeds populairder. De Nieuwe Diplomatieke 

Geschiedenis (NDG) is de wetenschappelijke discipline die zich onder andere richt op 

diplomaten, hun methoden en hun culturele, politieke en sociale omgeving en gaat uit van 

het feit dat diplomatie bestudeerd dient te worden vanuit de context van haar eigen tijd en 

niet als een proces gezien moet worden dat enkel plaatsvond tussen soevereine vorsten 
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en staten.6 Op dit moment maakt het gebied van de diplomatieke geschiedenis een nieuwe 

transformatie door. Vaker dan voorheen raken onderzoekers geïnteresseerd in niet-

Europese diplomatie of de diplomatie tussen een niet-Europese bevolking en de 

Europeanen waarmee ze in contact kwamen. Mijn onderzoek sluit aan bij de Nieuwe 

Diplomatieke Geschiedenis. Er zal een sterk verband zijn met de Nieuwe Diplomatieke 

Geschiedenis en hun focus op de culturele, politieke en economische omgeving van de 

diplomaten en de verdragen. 

De afgelopen jaren is er onderzoek gepubliceerd naar de Amerikaanse interacties met 

Native Americans.7 Maar publicaties over de diplomatie met de koloniale provincies en 

Native Americans ontbreken in de huidige geschiedschrijving. Desondanks worden er wel 

masterscripties over de koloniale diplomatie in New England geschreven, ook binnen 

België.8 Er kan dus voorzichtig gesteld worden dat de interesse in de diplomatie tussen 

deze actoren aan een opmars bezig is.  

De geschiedenis van Virginia in de vroegmoderne periode is zeer goed beschreven dankzij 

onder andere het werk van Warren M. Billings en Brent Tarter.9 Dit geeft ons een vrij goede 

indruk van Virginia in de koloniale periode. Opmerkelijk is wel dat deze geschiedenis heel 

vaak nogal koloniaal is en dat ze zich alleen richt op de Engelsen en hoe ze met andere 

koloniale mogendheden omgingen en hoe ze tegen Native Americans optraden. Een 

uitzondering hierop vormen de werken van Helen C. Rountree waarin zij de inheemse 

bevolking van Virginia beschrijft.10 Afgezien van het feit dat er een solide bestaande 

geschiedschrijving van Virginia en de inheemse bevolking bestaat, zijn er weinig studies 

                                            
6 Maurits Ebben en Louis Sicking, “Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd. 
Een inleiding,” Tijdschrift voor Geschiedenis 127, nr. 4 (2014): 542-43. 
7 Bijvoorbeeld Leonard Sadosky, Revolutionary negotiations (Charlottesville: University of Virginia 
Press, 2010). 
8 Bijvoorbeeld Gauthier Couckuyt, “’Doet haer geen quaed sy sullen u oock geen quaed doen.’ 
De grenzen en authenticiteit van de pragmatische tolerantie in Nieuw-Nederland tegenover de 
inheemse bevolking tussen 1609 en 1664” (masterproef, Universiteit Gent, 2019). 
9 Bijvoorbeeld Warren Billings, “The causes of Bacon’s Rebellion. Some suggestions,” The 
Virginia Magazine of History and Biography 78, nr. 4 (1970); Brent Tarter, “Bacon’s rebellion, the 
grievances of the people, and the political culture of seventeenth-century Virginia,” The Virginia 
Magazine of History and Biography 119, nr. 1 (2011). 
10 Bijvoorbeeld Rountree, The Powhatan Indians of Virginia. 
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die hun interacties beschrijven of onderzoeken. Ze gaan niet verder dan een "ze zijn toen 

en toen in oorlog geweest en dit heeft tot gevolg gehad dat…". Mijn onderzoek wil hier 

verder gaan. Beide tendensen zullen gecombineerd worden om een doortastend 

onderzoek te presenteren dat aandacht besteedt aan zowel de Engelse koloniale als 

Native American kant van het verhaal, in al zijn modaliteiten. 

Hoewel al deze tendensen in de geschiedschrijving op hun beurt ongetwijfeld zeer 

vruchtbaar werk hebben geleverd voor hun respectievelijke onderzoeksgebieden, lijken ze 

allemaal op een eiland te liggen met betrekking tot hun vakgebied. Er is weinig ruimte voor 

samenwerking tussen deze disciplines en dat dit moet veranderen. De samenwerking 

binnen deze historiografische tendensen is absoluut noodzakelijk om resultaten te 

bereiken die in overeenstemming zijn met de doelstellingen die hierboven zijn uiteengezet. 

Net zoals interdisciplinariteit vaak als positief wordt gezien, moet deze samenwerking ook 

als iets positiefs worden gezien. De inzichten, methoden en axioma's uit al deze historische 

tendensen zullen worden gebruikt om te komen tot een coherent geheel dat voldoet aan 

de doelstellingen van mijn onderzoek zoals beschreven. 

Hoofdstuk 6: Afbakeningen 
In deze thesis zal 1607 als beginpunt fungeren, het jaar waarin de kolonie van Jamestown 

gesticht werd. Jamestown is de oudst gestichte en nog bestaande Engelse nederzetting in 

Amerika. Het is dus enigszins logisch dat deze datum wordt gebruikt in relatie tot de 

onderzoeksvragen. Het is ideaal om na te gaan hoe de behandeling van Native Americans 

evolueerde als dit geanalyseerd kan worden vanaf het prille begin van de kolonie.  

De stichting van Jamestown was evenwel niet de eerste poging van Engeland om een 

kolonie op te richten in Noord-Amerika. Op het einde van de zestiende eeuw, in 1585, was 

er een poging om een kolonie te stichten in het huidige Noord-Carolina, het toenmalige 

Virginia. Het gaat hier over de kolonie van Roanoke, gesticht op het gelijknamige eiland, 

in opdracht van Walter Raleigh.11 Er werden verschillende pogingen gedaan om een 

permanente kolonie te stichten op het eiland, maar deze mislukten steeds, met het nodige 

                                            
11 James Horn, A kingdom strange. The brief and tragic history of the lost colony of Roanoke 
(Philadelphia: Basic Books, 2011), 241-43. 
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mysterie errond.12 Toch waren er voor deze pogingen tot kolonisatie nog andere Europese 

landen die oprichtingen deden in Noord-Amerika. De belangrijksten, ook voor dit 

onderzoek, waren de Spaanse kolonies. Florida werd reeds in 1513 geclaimd voor de 

Spaanse kroon door Ponce De Leon. Vermoedelijk waren er wel vroegere raids van 

Spanjaarden op het schiereiland en was het dus niet onbekend tot De Leon er aankwam.13 

In 1565 slaagden de Spanjaarden erin om een permanente kolonie te stichten in Florida, 

als reactie op eerdere Franse pogingen tot kolonisatie.14 

Wat betreft de einddatum van dit onderzoek viel de keuze op het jaar 1684. Dit is het jaar 

dat volgens het werk van DeJong, het laatste vredesverdrag van de zeventiende eeuw 

werd gesloten tussen Native Americans en de Engelse kolonialen in Virginia.15 Deze 

periode, van 1607 tot 1684, is ruim genoeg om de onderzoeksvraag betreffende de 

mogelijke verandering in behandeling van Native Americans te bepalen. Een te grote of 

kleine afbakening zou betekenen dat de tendenzen zouden verdwijnen of minder zouden 

opvallen, terwijl net een genuanceerd antwoord op de onderzoeksvragen noodzakelijk is 

om een correcte bijdrage te leveren aan de historiografie. Ook stoppen op het einde van 

de zeventiende eeuw de pogingen tot economische diversificatie van de kolonie met de 

definitieve bestendiging van de tabaksindustrie, die haar intrede doet in het tweede 

decennium van deze eeuw, een industrie die een sterke invloed zal hebben op de interne 

socio-economische verhoudingen van Virginia.16 Zoals doorheen dit onderzoek zal blijken 

zijn deze socio-economische verhoudingen zeer belangrijk voor de Anglo-Native American 

relaties. Vandaar de keuze om in 1684 de chronologische grens te leggen.  

                                            
12 Andrew Lawler, The secret token: myth, obsession, and the search for the lost colony of 
Roanoke (New York: Doubleday, 2018), 26. 
13 Jerald T. Milanich, Florida Indians and the invasion from Europe (Gainesville: University of 
Florida Press, 2017), 107. 
14 Milanich, Florida Indians, 6. 
15 DeJong, American Indian treaties, 95. 
16 Warren M. Billings, “Sir William Berkeley and the diversification of the Virginia economy,” The 
Virginia Magazine of History and Biography 104, nr. 4 (1996): 450. 
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Deel 1: Historische achtergrond 
Hoofdstuk 7: De geschiedenis van de Powhatan in Virginia.  
Het zou verkeerd zijn om een deel van de koloniale geschiedenis van Virginia te 

beschrijven zonder uitgebreid oog te hebben voor de Powhatan, de volkeren die in Virginia 

leefde, voor de Engelsen het koloniseerden. 

Archeologisch onderzoek toont aan dat het volk, dat later benoemd zal worden als de 

Powhatan, rond 200 CE aankomen in het huidige Virginia. Rond 1000 CE doet de 

landbouw zijn intrede en verruilen zij het pure jager-verzamelaarsbestaan voor een 

gedeeltelijk landbouwersbestaan.17 Deze manier van leven impliceert uiteraard ook dat zij 

geen nomadisch bestaan hadden, maar een vaste woonplaats in yehakins. Dat zijn huizen 

gemaakt door middel van het bewerken van jonge bomen en deze te bedekken met 

geweven schors. Door deze sedentaire manier van samenleven waren zij ook bekend met 

samenlevingsvormen die vanuit vroegmodern Europa als ordelijk en goed zouden 

beschouwd worden.18  

In de late protohistorische periode, hiermee wordt de periode bedoelt voor het permanente 

contact met de Europeanen, waren de meeste families in Virginia onderverdeeld in 

chiefdoms. Een uitzondering hierop zijn de Chickahominy die werden bestuurd door een 

raad van ouderen, mungai. Het is pas zeer laat in de protohistorisch periode dat het 

concept van mamanatowick zijn intrede doet en dat een chief over meerdere volkeren 

tegelijk zal heersen. Een reden voor deze ontwikkeling in het bestuursstelsel van de 

inwoners van Virginia is de opkomende dreiging van de Europeanen en andere 

rivaliserende volken.19  

De meest bekende leider van deze samengestelde chiefdoms is zonder enige twijfel 

Wahunsenacawh (beter bekend als Powhatan). Hij erfde als jonge man zes naties, en rond 

                                            
17 Helen C. Rountree, Pocahontas, Powhatan, Opechancanough. Three Indian lives changed by 
Jamestown (Charlottesville: University of Virginia Press, 2006), 8. 
18 Helen C. Rountree, Pocahontas’s people. Powhatan Indians of Virginia through four centuries 
(Norman: University of Oklahoma Press, 1996), 5. 
19 Rountree, Pocahontas’s people, 10.  
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1608 had hij meer dan dertig ondergeschikte naties.20 Identiteit was zeer belangrijk voor 

de volkeren in Virginia, zo zal iemand zeer zelden gebruikmaken van de overkoepelende 

identiteit en steeds refereren naar zijn/haar tribale identiteit. Een tendens die trouwens ook 

merkbaar was en is in Europa bij het vormen van staten.21 

Buiten het feit dat de volkeren die wij de Powhatan noemen al heel lang in het huidige 

Virginia wonen, is er vrij weinig bekend over hun geschiedenis. Veel van hun geschiedenis 

moet bekomen worden door orale overlevering of door de bronnen geschreven door 

Europeanen. De eerste Europeaan waarvan er een concreet vermoeden is dat hij de 

Chesapeake baai en de kust van Virginia bezocht heeft was Giovanni da Verrazzano.22 Hij 

deed dit in 1524.23 Het eerste echte contact tussen Powhatan en Europeanen gebeurde 

tussen 1559 en 1561, waarbij een expeditie van de Spanjaarden een reizende Powhatan 

tegenkwam, hem meenam, hem doopte, om hem potentieel als vertaler te laten optreden 

(dit was een vrij courante praktijk). Hij werd meegenomen naar Spanje en ontmoette er 

zelfs koning Filips II. De geconverteerde Powhatan, die als doopnaam Don Luis meekreeg, 

kon de dominicanenorde overtuigen om zijn thuisland te gaan kerstenen. In 1566 vertrok 

de missie bestaande uit Don Luis, twee broeders en dertig soldaten richting Virginia vanuit 

Havana, maar de missie werd vroegtijdig afgebroken als Don Luis kaap Henry en kaap 

Charles, de twee kapen die de ingang van Chesapeake baai afbakenen, niet kon vinden.  

In 1570 waagde ze een tweede poging ditmaal zonder soldaten en werden de kapen wel 

direct gevonden. Sommige historici stelden dat het falen van de eerste expeditie te wijten 

was aan Don Luis die een geloofsexpeditie en geen militaire expeditie wilde. De 

missieleden maakten de ongelukkige keuze om zich bij een ander volk te vestigen dan dat 

van Don Luis. Don Luis zelf ging wel terug naar zijn volk, waar hij werd ontvangen als een 

long lost relative. Als een lid van de meer gegoede familie binnen de Powhatan volkeren 

kreeg hij de positie van zijn broer aangeboden die leider was van een volk, Don Luis 
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weigerde dit en ging bij een oom wonen, die een groep leidde die zich nog verder van hun 

initiële landingsplaats bevond. De broeders werden aan hun lot overgelaten en zouden niet 

slagen in hun kersteningsopdracht en zij werden allemaal vermoord, op één persoon na. 

Deze laatste persoon, Alonso, werd geruild tegen gevangenen van de Spaanse 

strafexpeditie tegen Don Luis in 1672. Don Luis moest normaal ook uitgeleverd worden, 

maar de Powhatan weigerden dit. De Spanjaarden reageerden hierop met de executie van 

al hun overgebleven gijzelaars, met uitzondering van vijf mannen die onschuldig bevonden 

werden. De Powhatan leerden van deze Spaanse missie dat de Europeanen hun wil 

zouden doordrijven en genadeloos op hen zouden reageren als hen iets in de weg werd 

gelegd.24 Dit is een gedachte die steeds zal blijven sluimeren in de achtergrond van de 

contacten met de Engelsen in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw. 

Hoofdstuk 8: De cultuur van de Powhatan in Virginia 
Voor dit onderzoek is het noodzakelijk om een beter beeld te scheppen rond de cultuur 

van de Powhatan om zo ook beter hun beweegredenen en contacten met de Engelsen te 

begrijpen. Zij zijn de volkeren die het meest in contact komen met de kolonialen in Virginia 

en waarmee zij dan ook het meeste verdragen zullen afsluiten. 

De volkeren die in de zeventiende eeuw in Virginia woonden werden al langer verbonden 

door samenwerkingsverbanden die hen allen in zeker mate met elkaar verenigde. Ook was 

het niet ongewoon dat er meerdere stammen onder een dezelfde leider vielen. Iets wat 

vanuit Europees oogpunt een samengestelde staat genoemd zou worden. Een voorbeeld 

hiervan is de grondlegger van de Powhatan “confederatie”, Wahunsenacawh, die bij het 

bestijgen van zijn troon de leiding heeft over zes stammen. Hij zal dit later, zoals reeds 

gezegd, uitbreiden naar rond de dertig stammen onder een complex systeem met lokale 

leiders dat niet moet onderdoen voor bijvoorbeeld het systeem binnen het Heilig Rooms 

Rijk, met sterke lokale leiders en een overkoepelende vorst. Concreet was het rijk van 

Wahunsenacawh een chiefdom, dat bestond uit verschillende dorpen en nederzettingen 

en onderverdeeld was in verschillende districten, die allemaal onder direct bestuur van hun 

weroansqua, in geval van een vrouw, in geval dat het een man was werd hij weroance 
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genoemd, stonden. Wahunsenacawh ontving van deze weroansqua of weroance tribuut in 

de vorm van hertenvellen, voedsel en andere kostbaarheden. De titel die werd verleend 

aan deze overkoepelende heerser is mamanatowick.25  

Deze complexe maatschappij werd voornamelijk gereguleerd door gewoonterecht. 

Hieromtrent is weinig bekend aangezien de Engelsen dit niet verwachtten van “wilden” en 

hierrond dus zeer weinig vragen stelden. Een beperkte hoeveelheid familierecht werd wel 

opgetekend. De Engelsen hadden enkel oog voor zaken die werden veroordeeld en regels 

die zij gehandhaafd zagen in de dorpen, hetgeen wij strafrecht zouden noemen.26 Hoewel 

de mamanatowick en de weroance konden beslissen over leven en dood bij goeddunken 

van enkel henzelf was het toch de gewoonte om beslissingen die zij namen te laten 

voorafgaan aan een raadsvergadering. De meest invloedrijke stemmen in dit soort 

bijeenkomsten waren die van de priesters. Dit is deels te verklaren door hun functie als 

zieners. Door hun beperkte mankracht en het hebben van vele vijanden was het voor de 

Powhatan zeer belangrijk om de uitkomst van een oorlog, of raid, op voorhand te weten, 

deze voorspellende rol was dus weggegeld voor de priesters.27 De conflicten die zij 

uitvochten hadden, in tegenstelling tot in Europa, zelden als doel om land te verkrijgen. Zij 

deden dit eerder met als doel om vrouwen en kinderen te ontvoeren. Dit was de ideale 

manier om het andere volk zwaar te raken en tegelijk hun eigen populatie, en dan vooral 

de verzekerde voorraad aan toekomstige krijgers, te doen toenemen.28 Hoewel de 

chiefdoms zeker in de mogelijkheid waren om grote aanvallen te organiseren kozen zij 

ervoor om eerder een guerrillaoorlog te voeren door middel van raids van kleine groepen 

krijgers. Indien er toch werd gekozen voor een grote aanval was de keuze om hieraan deel 

te nemen niet vrijblijvend. Er werd een weroance gekozen om de troepen aan te voeren 

en boodschappers werden door de mamanatowick verspreid om bij de andere volkeren 

onder zijn gezag troepen te gaan ronselen. Ook het concept van huurlingen was de 

mamanatowick niet vreemd. De Chickahominy waren een volk dat gekend was voor zijn 

                                            
25 Lisa Sita, Pocahontas: the Powhatan culture and the Jamestown colony (New York: The Rosen 
Publishing Group, 2005), 21-3.  
26 Rountree, The Powhatan Indians of Virginia, 114. 
27 Rountree, The Powhatan Indians of Virginia, 119-20. 
28 Rountree, The Powhatan Indians of Virginia, 121.  



 

 32 

huurlingen. Zij werden betaald met koper, dat door de mamanatowick gemonopoliseerd 

was, exact voor dit doel.29 Bij aanvallen kozen de Powhatan steeds voor het 

verassingseffect om het voordeel te halen in de strijd. Een gekende strategie was dat 

enkele van de Powhatan zich als vredevol presenteerden, zowel als gasten en als 

gastheren, om vervolgens bij het welkomsfeest of de nacht die daarop volgde over te gaan 

tot de aanval. Zoals reeds vermeld was de geprefereerde manier om oorlog te voeren in 

kleine groepen en door middel van hinderlagen. Hiervoor kozen zij vaak bossen of 

rietvelden, hoewel hoog begraste open velden en maisvelden ook tot de mogelijkheden 

behoorde.30 Als de tegenpartij overwonnen was, was het niet ongewoon om trofeeën mee 

te nemen, om later tentoon te stellen. Zo was het niet bijzonder om een scalp of hand van 

een overwonnen krijger mee te nemen. Indien er vrede gesloten diende te worden, werd 

dit gedaan bij een feestmaal en door middel van redevoeringen. Als bevestiging van de 

vrede werden er kledingstukken als gift gegeven, later evolueerde dit naar kettingen met 

parels.  

Op economisch gebied lijkt het alsof de Powhatan geen economische specialisatie 

hadden. Zij hadden dit ook niet nodig. Dankzij een vlotte toegang tot rivieren, grasland en 

bosgrond konden zij alles produceren wat zij nodig hadden, met uitzondering van enkele 

luxegoederen. Door het gebrek aan stenen werktuigen waren zij genoodzaakt om creatief 

om te gaan met hun omgeving. Zo zouden ze gebruikmaken van mosselschelpen, 

bevertanden en sporen van kalkoenen om snijwerktuigen te vervaardigen. Dit verklaart 

hun enthousiasme voor ijzeren werktuigen, die zij bekwamen via de Engelsen. Het 

economisch meest waardevolle dat zij produceerden in de ogen van de Engelsen waren 

hun kano’s.31 Door de sterke aanwezigheid van rivieren in en rond hun woonplaatsen was 

vis een belangrijke bron van voedsel voor de Powhatan. Ze vingen die dan ook op zeer 

uiteenlopende manieren, gaande van het “klassieke” hengel met lijn en haak (gemaakt uit 

bot) tot het doorspiesen van vissen door middel van pijl en boog, met een koord verbonden 

aan de pijl om deze makkelijker te kunnen binnenhalen. Ook visnetten werden gebruikt, 
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deze vervaardigden zij uit bast van bomen, hennepvezels of pezen van herten.32 Ook de 

consumptie van schaaldieren, zoals mossels en oesters, zeker in de herfst en 

wintermaanden mag niet onderschat worden.33 

Een belangrijke manier tot het verkrijgen van kleding en een niet te onderschatten bron 

van proteïnen was de jacht. De jacht was een zeer cruciale bezigheid voor de Powhatan, 

omdat ze er enerzijds mee bewezen een echte man te zijn (cfr. supra) anderzijds ook 

omdat deze hertenvellen dienden als tribuut voor de mamanatowick (cfr. infra). Er zijn drie 

grote manier van jagen te onderscheiden voor de Powhatan. Het vangen van dieren door 

middel van vallen werd onder andere gebruikt voor de jacht op bevers. Het jagen op herten 

werd dan weer gedaan door middel van sluipjacht. Bij dit soort jacht werd het dier zo dicht 

mogelijk benaderd, neergeschoten, indien het gewond wegvluchtte achtervolgt, om het 

tenslotte mee te kunnen nemen naar het dorp. De laatste manier was het omsingelen. 

Hiermee konden grote groepen wilde dieren efficiënt gedood worden en dit resulteerde in 

een grote buit. Er bestonden verschillende manieren om dit type jacht tot een goed einde 

te brengen, een daarvan was het drijven van de kudde richting een rivier, waarna mannen 

in kano’s ze konden doden.34  

De vrouwen hadden de taak om zich bezig te houden met planten, zowel wilde als zelf 

aangeplante. Een grote kennis van de lokale flora was essentieel om tot de meest veilige 

en efficiënte oogst te komen. Hun dieet varieerde daardoor zeer sterk doorheen het jaar 

en liep samen met de groei van planten en het voorkomen van dieren. De meest zware 

periode op het gebied van recurrente periodes van honger moet de vroege zomer zijn 

geweest, als hun voorraden op begonnen te raken en de vroegste vruchten en gewassen 

nog niet rijp waren.35 De eetgewoontes van de Powhatan waren zeer onregelmatig, ze 

aten wanneer ze honger hadden en wanneer er voedsel voorhanden was. Tijdens formele 

maaltijden, bijvoorbeeld tijdens diplomatieke besprekingen, waren er regels omtrent 
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precedentie. Er werden matten neergelegd in een vierkant waar de gastheer aan het ene 

eind zat gingen zijn gasten aan de tegenoverstaande zijde zitten en de lokale 

hoogwaardigheidsbekleders vulden de andere zijden op. Een gezinsmaaltijd verliep 

informeler.36  

Het koper, dat kort reeds werd besproken (cfr. supra), kwam van drie bronnen tot bij de 

mamanatowick, ten eerste een mijn in Monacan, ten tweede door de Pocoughtaonack (zij 

waren of tussenpersonen of producenten) en ten derde uiteraard door contacten met de 

kolonisten. De Powhatan hechtten veel belang aan metalen voorwerpen. Daar deze eerder 

zeldzaam en duurzaam waren.37  

De maatschappij van de Powhatan was zeer ongelijk. Niet alleen tussen mannen en 

vrouwen was er een sterke splitsing, maar ook tussen standen waren er grote verschillen 

(behalve bij de Chickahominy). De meesten mensen behoorden tot het gewone volk, die 

relatief arm waren. Dan was er ook nog de priesterklasse die een groot aanzien genoten. 

De hoge klasse van raadsmannen werd opgevuld met doorwinterde jagers en 

getalenteerde krijgers. De top van de piramide bestond uit de familie van de weroance en 

mamanatowick.38 

De geneeskrachtige werking van planten is de Powhatan en dan vooral de priesters niet 

ontgaan. Zij gebruikten eerst deze planten voor zij over gingen tot het aanroepen van hun 

goden voor hulp.39 De priesters riepen Okeus op en spraken met hem. Okeus was de 

belangrijkste godheid in het pantheon van de Powhatan. Zij geloofden dat de godheid 

Ahone het universum gemaakt had, dat hij ervoor zorgde dat de zon elke dag scheen en 

dat de sterren en de maan zijn kompanen waren die hem vergezelden. Ahone was zo 

weldoenend dat er voor hem geen offers gebracht moesten worden. Okeus was 

betreffende offers een ander verhaal. Hij hield zich wel van kortbij bezig met de mens, was 

alomtegenwoordig en zorgde voor een straf als iemand hem misnoegd had gemaakt, 
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andersom kon ook gebeuren. Indien Okeus goed gestemd was, kon hij ook belonen 

bijvoorbeeld door de locatie van het wild te tonen voor de jacht. Hem niet bevredigen, was 

een rechtstreekse uitnodiging voor een catastrofe, vandaar dat de Powhatan hun tempels 

aan hem weidden. Offers bestonden voornamelijk uit bloed (het is onduidelijk of dit 

menselijk en/of dierlijk was) en tabak en gebeurden niet per se in een tempel, maar op een 

altaar aan een huis, in het bos of op elke plaats die een speciale betekenis had voor de 

persoon die het offer bracht.40 Deze uiteenzetting schetst in zeer beperkte mate de cultuur 

van de Powhatan volkeren in Virginia. Deze schets is nodig als toegangspoort om hun 

acties te begrijpen. 

Hoofdstuk 9: Naar de Nieuwe Wereld!  
Als Columbus in 1492 erin slaagt om onwetend het Amerikaanse continent te bereiken 

ontketent hij een nieuwe strijd tussen de Europese vorsten en staten om hun rijk uit te 

breiden. Ook Hendrik VII van Engeland mengt zich in deze strijd en stuurt slechts vier jaar 

later, in 1496, de Venetiaan Giovanni Caboto (John Cabot) op ontdekkingstocht richting de 

Nieuwe Wereld, maar vooral richting de zeeën errond.41 Na John Cabot kwam Martin 

Frobisher in 1576 die de volgende significante poging ondernam tot het vinden van de 

noordwestpassage, de doorgang via het westen richting Azië waarbij Kaap de Goede Hoop 

niet gerond moest worden. Kort na hem kwam Humphrey Gilbert, die als eerste de 

Atlantische Oceaan wilde oversteken met als doel nederzettingen te stichten in 

Newfoundland. 

De Engelsen beschouwden de landmassa ten westen van hun eilanden als een te 

overwinnen obstakel op hun zoektocht naar de noordwestpassage richting de 

specerijenhandel in het oosten. Onder het bewind van Elisabeth I kwam er verandering in 

deze opvatting en kwam een paradigmaverschuiving tot stand. Deze hield in dat de 

Engelsen niet meer zouden focussen op het vinden van de passage, maar op kolonisatie, 

waarvan de eerste poging dus ondernomen werd door Gilbert, maar mislukte. Walter 
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Raleigh, de halfbroer van Gilbert, verkreeg in 1584 de letters patent van koningin Elisabeth 

met als doel: 

 to discouer, search, finde out, and view such remote, heathen and barbarous 

 lands, countreis, and territories … within the space of two hundreth leagues … 

 not actually possessed of any Christian Prince, nor inhabited by Christian 

 People… 42  

De kentering richting de effectieve kolonisatie van Noord-Amerika door de Engelsen werd 

hiermee ingezet. In 1584 werd reeds een eerste verkenningstocht georganiseerd. Deze 

had als doel om een ideale locatie te zoeken. Omdat Raleigh zelf niet in persoon mocht 

deelnemen aan de expedities werden Philip Amadas en Arthur Barlowe aangesteld om de 

expeditie te leiden. Beide heren werd opgedragen dat ze land moesten zoeken ten noorden 

van het Spaanse La Florida en dat ze vriendschappelijke relaties moesten opstarten met 

de inwoners van het land.43 Op 16 juli werd voor het eerst contact gemaakt met een 

Algonquin. Geschenken werden uitgewisseld en enkele dagen later kwam er een delegatie 

van rond de vijftig mannen, waaronder de broer van de leider. De leider, Wingina, was op 

dat moment aan het herstellen van een wonde opgelopen tijdens een oorlog. Meer 

geschenken werden uitgewisseld en dit kan als basis gelden voor de gelijkwaardige 

relaties tussen beide partijen.44  

Het lijkt alsof de eerste contacten dus zeer vlot verliepen. Andere bronnen stellen het 

anders. Zij stellen dat er massale paniek uitbrak onder de inwoners van Roanoke en dat 

zij schreeuwden als wilde dieren. Zij konden gekalmeerd worden door de aanbieding van 

vele kleine geschenken. Ook het verloop van het eerste contact wordt in vraag gesteld. In 

de eerste versie komt een delegatie van de Wingandacoa, naar de Engelsen, in de tweede 

versie worden zij, na het kalmeren, naar het dorp geleid, waar ze de broer van Wingina 

konden ontmoeten.45 Ze bleven ongeveer een maand ter plaatse en sommige 
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expeditieleden bezochten ook het dorp Roanoke, waarnaar het eiland werd vernoemd. 

Midden augustus vertrokken Amadas en Barlowe terug richting Engeland en brachten 

Wanchese en Manteo, twee Wingandacoa mee.46  

Toen Amadas en Barlowe terugkwamen stond de propagandamachine rond het koloniale 

avontuur niet stil. Zo presenteerde Richard Hakluyt in de herfst van 1584, onder impuls 

van Raleigh, zijn discourse on western planting (de volledige titel luidt: “A particuler 

discourse concerninge the greate necessitie and manifolde commodyties that are like to 

growe to this Realme of Englande by the westerne discoveries lately attempted”). De 

uitgebreide titel toont het doel van het werk indirect al aan. Hakluyt wilde mensen 

overtuigen van het potentieel van de ontdekkingen in het westen. Dit werk diende vooral 

om via de Engelse koningin middelen te bekomen om de volgende koloniale avonturen 

van Raleigh te bekostigen. De koningin twijfelde echter. De spanningen tussen Engeland 

en Spanje kende in die periode een hoogtepunt en Elisabeth wilde Filips niet provoceren 

met een kolonie dichtbij de zijne.47  

In 1585 werd dan toch een eerste expeditie, die concreet als doel had om bewoning te 

voorzien op Roanoke richting Noord-Amerika gestuurd. Hetzelfde jaar wordt beschouwd 

als de start van de Spaans-Engelse oorlog. Met andere woorden de nood om Filips niet te 

provoceren verdween. Op 9 april 1585 vertrekt een vloot bestaande uit zeven schepen 

(waarvan er twee gesponsord werden door de Engelse koningin en haar Principal 

Secretary of State, Francis Walsingham). De twee Algonquin, Wanschese en Manteo, die 

in 1584 werden meegenomen keerden met deze expeditie terug naar hun thuisland.  

De expeditie stond onder leiding van Richard Grenville als commandant van het 

vlaggenschip, Simon Fernandez als loods en Ralph Lane als “generaal van het soldaten”. 

Het uiteindelijke doel van deze trip was het fortificeren van hun nederzetting opdat deze 

kon dienen als centraal punt voor verdere ontdekkingsreizen en als reparatie en rustpunt 
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voor de kapers in de West-Indiën. Bij aankomst werd er gekozen om eerst drie weken 

verdere verkenningen te organiseren. Een van de leiders van de expeditie Grenville had 

mogelijks instructies gekregen om een alternatieve locatie voor de nederzetting te kiezen 

aangezien Roanoke, als eiland, niet meteen ideaal was om grote uitbreidingen te 

ondergaan.  

Uiteindelijk vertrekt Grenville op 25 augustus terug naar Engeland om een bevoorrading 

op poten te zetten die tegen Pasen terug zou moeten zijn. De overige kolonisten gingen 

over op de bouw van een fort en gingen opzoek naar edele metalen, koper en parels. Dit 

onder leiding van Lane, voor wie Native Americans een steeds groter wordend wantrouwen 

koesterden. Dit wantrouwen kende een culminatiepunt na de dood van Granganimeo, de 

broer van Wingina, die de kolonisten in 1584 nog hartelijk had ontvangen (cfr. infra). 

Wingina veranderde van naam (wat betekende dat er een bijzondere gebeurtenis had 

plaatsgevonden) en werd openlijk vijandig naar de Engelsen. Hij stichtte een verbond 

tegen de Engelsen. Lane die het verbond ontdekte koos voor de aanval en doodde in een 

aanval op een dorp, Dasemunkepuec, Wingina (die na zijn naamsverandering Pemisapan 

heette).  

Francis Drake, de beroemde kaper, arriveerde ongeveer een week later na enkele 

succesvolle aanvallen op Spaanse bezittingen.48 De expeditie werd uiteindelijk door Drake 

terug meegenomen naar Engeland, nadat bleek dat de kolonisten er niet langer wilden 

blijven en niet wilden wachten op de terugkomst van Grenville.49 

Twee maanden later arriveerde Grenville in de achtergelaten kolonie, niet wetende dat de 

kolonisten door Drake waren meegenomen. Hij liet drie Native Americans ontvoeren om te 

weten te komen wat er met de kolonisten gebeurd was. Een van de drie kon vertellen wat 

er gebeurd was. Hoewel Raleigh had gezegd dat er 150 mannen moesten achterblijven op 

Roanoke liet Grenville er 15 tot 18 achter en vertrok op een vier maanden durende 

kaapvaart. Bij zijn vertrek vond er een quasi direct aanval op de achtergebleven kolonisten 
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plaats. De aanvallers kwamen uit Aquascococke, Dasemunkepeuc, en Secotan. In totaal 

konden 13 van de 18 mannen ontsnappen. De acties van de eerste kolonie had directe 

desastreuse gevolgen op de andere pogingen tot kolonisatie.50 

Hoewel het enthousiasme van Raleigh getaand was werd er in 1587 overgegaan tot een 

nieuwe kolonisatiepoging onder leiding van John White. Waar de poging van 1585 enkel 

mannen omvatte, omvatte deze poging een mix van mannen, vrouwen en kinderen, 110 

in totaal. Tijdens deze eerste “echte” poging tot permanente bewoning (door de 

aanwezigheid van vrouwen en kinderen) werd ook het eerste kind geboren in de kolonie. 

Virginia Dare zag op 19 augustus 1587 het levenslicht als eerste Engels kind geboren in 

de “Nieuwe Wereld”. 

Op 27 augustus zet John White koers richting Engeland om voorraad en meer kolonisten 

te verzamelen.51 Hij komt in november 1587 aan en op de twintigste ontmoet White Raleigh 

in Londen om de stand van zaken in de nederzetting te bespreken. Raleigh twijfelt niet en 

beslist om een klein schip met voorraad richting Roanoke te sturen. Het is onduidelijk of 

dit schip ooit vertrokken is. Er werd ook beslist dat een grotere vloot richting Roanoke zal 

varen in de zomer van 1588, onder toezicht van Grenville wordt deze samengesteld.  

Door een samenloop van politiek spel, de Spaanse dreiging en hun Armada, en ongunstige 

wind zorgen ervoor dat deze vloot nooit zal kunnen vertrekken en dat White uiteindelijk pas 

in 1590, na een mislukte poging in 1588 waar hij wordt aangevallen door piraten die zijn 

terugkeer forceren, zal kunnen meereizen op drie kaperschepen die geen voorraden noch 

nieuwe kolonisten voor Roanoke met zich mee dragen. Het vervolg is te raden. Waar de 

expeditie van 1585 haar weg nog terugvond naar Engeland, verdwenen de families van de 

poging uit 1587 op het Amerikaanse continent.52 Van de kleine Virginia Dare, haar ouders 

en hun medekolonisten werd nooit meer iets vernomen. Een van de weinige indicaties die 
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werden achtergelaten, die enig vermoeden teweeg kan brengen over het lot van de 

kolonisten, was de inkerving “CRO” op een boom.  

Dit was een speciale code die, in geval van het verlaten van kolonie, ervoor moest zorgen 

dat een bevoorradingsschip de nieuwe nederzetting vlot kon vinden. Een andere optie was 

dat dit een noodteken was, hieromtrent is discussie.53 Een storm zorgt voor een zware 

beschadiging aan het schip waar White en kapitein Abraham Cocke mee voor anker liggen 

voor Roanoke. Deze gebeurtenis dwingt hen om de zoekactie vroegtijdig te staken en terug 

richting Engeland te varen. Bij hun vertrek vuren ze hun kanonnen af in de hoop dat de 

verdwenen kolonisten dit signaal zouden beantwoorden met een eigen teken van leven. 

Een laatste zoekactie in 1603 die door Raleigh gestuurd werd leverde eveneens niets op.54 

De eerste echte pogingen tot kolonisatie in Noord-Amerika door de Engelsen draaien 

allemaal op mislukkingen uit en het lot van de lost colony blijft tot op heden een mysterie. 

In 1606 was het de beurt aan de volgende avonturiers om de tocht naar het westen te 

wagen om er een kolonie te stichten. Op 10 april verleent James I van Engeland letters 

patent aan Thomas Gates, George Somers en anderen om kolonies te stichten in Virginia 

en andere delen van Amerika. Hiervoor dienden ze opgesplitst te worden in twee 

verschillende compagnieën om sneller hun doelen te bereiken:  

 … to divide themselves into two several Colonies and Companies; the one 

 consisting of certain Knights, Gentlemen, Merchants, and other Adventurers, of 

 our City of London and elsewhere… And the other consisting of sundry Knights, 

 Gentlemen, Merchants, and other Adventurers, of our Cities of Bristol and 

 Exeter, and of our Town of Plimouth, and of other Places… 

Om de concurrentie tussen beide compagnieën te beperken, stipuleert het charter ook 

tussen welke breedtegraden ze mochten opereren. De London Company moest zich 

tussen de 34ste en de 41ste breedtegraad en de Plymouth Company tussen de 38ste en 45ste 

breedtegraad. Er is dus een zeker overlapping tussen beide grondgebieden. Desondanks 
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deze overlap beslist het charter dat elke nieuwe nederzetting die wordt gesticht minstens 

honderd Engelse mijl verwijderd moet zijn van diegene die eerst werd gesticht.55  

Op 26 april 1607 was het dan eindelijk zover. Achttien weken voordien waren drie schepen 

vertrokken vanuit een Engelse haven. De Susan Constant, de Godspeed en de Discovery 

waren vertrokken met als doel om een kolonie te stichten in Virginia na eerdere mislukte 

pogingen zoals hierboven besproken.56 Een groot doel, of dekmantel, van de eerste 

kolonisten was:  

 …in propagating of Christian Religion to such People, as yet live in Darkness 

 and miserable Ignorance of the true Knowledge and Worship of God, and may in 

 time bring the Infidels and Savages, living in those parts, to human Civility, 

 and to a settled and quiet Government…57 

Het is twijfelachtig of dit effectief een primair doel was van de kolonisten of van de 

compagnieën. Het vermoeden is eerder dat dit een dekmantel is om het koloniale avontuur 

te legitimeren. Langs de andere kant was het natuurlijk voor de Engelsen wel interessant 

om Native Americans te “civiliseren” en hen onder te brengen in bestuursvormen die voor 

de Engelsen als geciviliseerd beschouwd worden, hoewel zal blijken dat dit al het geval 

was (cfr. supra). Dit zou leiden tot een makkelijkere samenwerking of onderwerping. Dit 

“civilisatieproces” heeft natuurlijk ook keerzijdes. Het zou Native Americans naar Europese 

standaarden ook sterker maken qua staatsvorming en administratie. Dit zou leiden tot een 

slagkrachtigere bevolking die het de Engelsen een pak moeilijker zou kunnen maken dan 

een gedecentraliseerde groep dorpen die in het beste geval middelmatig samenwerken. 

De realiteit in Virginia in 1607 was natuurlijk al complexer met een veel sterker 
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samenwerkingsverband tussen de meer dan dertig groepen onder de mamanatowick 

Powhatan.  

108 kolonisten kozen kort na hun aankomst de locatie voor hun nederzetting, die ze 

Jamestown zouden noemen.58 Hun oog viel op een moerasachtig schiereiland, op een 

afstand van de oceaan, dat enkel verbonden was aan het land door een smalle strook land 

waardoor het zeer goed verdedigbaar was tegen mogelijke aanvallen door Native 

Americans, maar ook van andere koloniale mogendheden. Een ander element in het 

voordeel van deze locatie was de diepte van het water rond het eiland. Deze diepe rivier 

zorgde ervoor dat hun schepen zeer dicht bij de nederzetting konden komen, wat het laden 

en lossen van deze schepen sterk vergemakkelijkte.59 De leiders van de kolonie werden 

aangeduid door de London Company en zouden pas bekend gemaakt worden na 

aankomst in Amerika. De aangeduide leiders waren: Bartholomew Gosnold, kapitein John 

Ratcliffe, Edward Maria Wingfield (die later de eerste president van de kolonie zou 

worden), kapitein John Martin, kapitein George Kendall en tot slot de befaamde kapitein 

John Smith.60 De diplomatieke contacten tussen Algonquin en de Engelsen bleven niet uit. 

Al bij het verkennen van de omgeving rond Jamestown ontstonden er verschillende 

contacten tussen beide partijen.61 De onervarenheid van de kolonisten, de focus op het 

ontginnen van edele metalen en de late aankomst, te laat om nog gewassen te planten, 

zal ervoor zorgen dat de eerste jaren van de kolonie gebukt zullen gaan onder grote 

honger.62 Deze honger zal ervoor zorgen dat zij, in hun zoektocht naar voedsel, in conflict 

zullen komen met de Powhatan en dat hieruit gewapende conflicten zullen voortvloeien, 

maar ook verdragen en vrede. 
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Hoofdstuk 10:The Anglo-Dutch wars 
De Vrede van Westfalen (1648) en de Vrede van de Pyreneeën (1659) veranderden de 

Europese betrekkingen fundamenteel. Europa evolueerde van een continent dat 

gedomineerd werd door de koninklijke families Habsburg en Valois/Bourbon naar een 

multipolaire landmassa. De periode vanaf 1650 en de daaropvolgende eeuw staat bekend 

als een periode waarin het buitenlands beleid van een staat werd bepaald door 

staatsbelangen en rationele keuzes. De Engels-Nederlandse oorlogen zijn daar een helder 

bewijs van, volgens Onnekink en Rommelse. Religie als drijfveer van het buitenlands 

beleid verdween naar de achtergrond. Een illustratie hiervan is het policonfessionele 

bondgenootschap tijdens de Negenjarige Oorlog tussen protestanten en katholieken tegen 

Frankrijk als gemeenschappelijke vijand.63 Opvallend is volgens Onnekink en Rommelse 

echter de opkomst van het mercantilisme, meer bepaald het ingrijpen van de staat in de 

economie en de bereidheid om om economische redenen oorlog te voeren. Zij zien de 

Engels-Nederlandse oorlogen als het zoveelste voorbeeld hiervan.64 Rommelse brengt 

een nuance in een eerder werk: het is verkeerd te denken dat de Engels-Nederlandse 

oorlogen alleen vanuit mercantilistisch oogpunt gevoerd werden.65 De leiders van de staten 

begrepen dat de economische voorspoed resulteerde in hogere inkomsten uit taksen, 

waardoor ze de politieke, diplomatieke en militaire belangen van hun staat beter konden 

dienen.66  

In de zeventiende eeuw trokken Engeland en de Republiek drie keer ten strijde tegen 

elkaar. Aanvankelijk lijkt dit vreemd vanwege hun gezamenlijke afkeer van het katholieke 

Spanje, maar het zijn hun gemeenschappelijke belangen (handel, mercantilisme, 

overheersing van de zeeën) die hen uiteindelijk naar de wapens zullen drijven. Zoals in de 

vorige zin werd geïmpliceerd, zullen de oorlogen tussen de twee maritieme mogendheden 

op zee worden uitgevochten. Het grote doel zou dus de vernietiging of neutralisatie van de 
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vijandige vloot zijn.67 Gijs Rommelse stelt dat de dominante opvatting van de Engels-

Nederlandse oorlogen als een conflict voor economische dominantie en maritieme 

hegemonie vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw in twijfel wordt getrokken. Vanaf 

die periode beginnen deze conflicten ook gezien te worden als politieke geschillen, in 

plaats van het mercantilistisch perspectief.68 

De eerste Engels-Nederlandse oorlog kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. De 

verhoudingen waren sinds het tweede kwart van de zeventiende eeuw verslechterd en 

bereikten een dieptepunt onder de heerschappij van Karel I. Dit dieptepunt was echter niet 

voldoende om een gewapend conflict uit te lokken. Beide staten gebruikten hun zeemacht 

om hun kusten te bewaken, maar effectieve kanonschoten naar elkaar toe kwamen er niet. 

Deze patstelling werd niet door onderhandelingen opgelost en dat maakte de missie van 

Van Beveren, als buitengewoon gezant van de Staten der Verenigde Nederlanden, aan 

het Engelse hof pijnlijk duidelijk. Anton Poot stelt dat de mislukking van de diplomatieke 

misse van Van Beveren te wijten is aan het idee van de Engelsen dat ze dankzij hun sterke 

onderhandelingspositie geen concessies moesten doen.69 Uiteindelijk komt het toch tot 

een effectieve oorlog, maar Charles I zal zijn troepen niet kunnen commanderen tijdens 

deze eerste oorlog. Door zijn afzetting op 6 december 1648, het begin van zijn berechting 

op 20 januari 1649 en tenslotte zijn executie op 30 januari van datzelfde jaar, zal hij het 

begin van de eerste oorlog in 1652 niet meer meemaken.70 De familiebanden tussen de 

gedode Engelse vorst en de Nederlandse stadhouder, Willem II, vormden geen goede 

basis voor vriendschappelijke betrekkingen tussen de twee staten, na de opkomst van 

Cromwell. Het was voor de Staten van Holland zeer lastig om te voorkomen dat Willem en 
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zijn leger zouden ingrijpen in de Engelse burgeroorlog ten gunste van de latere Charles II, 

dit lukt hen uiteindelijk wel.71  

Na de dood van Willem werd een ambassade van Londen naar Den Haag gestuurd om te 

onderhandelen over een unie en een bondgenootschap met de Staten-Generaal.72 De 

ambassadeurs werden ontvangen overeenkomstig de geldende protocollen, wat hen al 

een positieve indruk gaf, aangezien dit duidt op de erkenning van het Engelse Gemenebest 

als staat. De Engelsen waren vastbesloten de voorstellen tot een goed einde te brengen. 

Zij oefenden dan ook een zekere druk uit op de Staten-Generaal. De Staten reageerden 

op de Engelse druk met vertragingsoperaties door de voorstellen door te geven aan de 

Provinciale Staten. De grote ideologische verschillen tussen de Staten zorgden ervoor dat 

de Engelse ambassade zich snel realiseerde dat het Nederlandse volk helemaal niet 

verenigd was tegen de tirannie van de stadhouders van het Huis van Oranje. De Engelse 

ambassadeurs zorgden voor hun terugroeping, nog voordat ze met de onderhandelingen 

waren begonnen. Het was voor hen duidelijk dat het een verloren zaak was.73  

De Akte van Navigatie van 1651, die kort na de terugkeer van de ambassadeurs volgde, 

wordt vaak aan een van hen toegeschreven, namelijk, Oliver St. John. Hij zou de wet 

hebben gesteund als een soort van wraak op de Republiek.74 Deze wet zorgde ervoor dat 

alleen Engelsen goederen mochten importeren naar de Britse eilanden, maar ook dat 

alleen Engelsen goederen mochten importeren en exporteren naar de koloniën, waardoor 

de kolonialen zelf van de handel werden uitgesloten. Bovendien moesten bepaalde 

goederen eerst in Engeland worden gestapeld om verder naar de koloniën te worden 

vervoerd.75 De oorlog tussen de twee staten is niet uitgebroken vanwege hun 

onoverbrugbare economische geschillen, maar vanwege het beeld dat aan beide zijden 
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van het water is ontstaan. De Engelsen zagen de Nederlanders als een door geld en 

cryptomonarchie gecorrumpeerd volk. De Nederlandse orangisten daarentegen zagen de 

Engelse Commonwealth als onwettig en de leiders als koningsmoordenaars. De 

inspanningen van de Nederlandse diplomaten om dat beeld te ontkrachten waren 

tevergeefs en in 1652 kwam het uiteindelijk tot krijgsverrichtingen.76 De oorlog zou twee 

jaar duren en werd geconcludeerd in 1654 met het Verdrag van Westminster.77  

Een geheime bepaling in dat verdrag, ook wel bekend als de Akte van Seclusie, zorgde 

ervoor dat geen enkele prins van Oranje nog een ambt kon bekleden binnen de Republiek: 

 … never to elect any prince of Orange, or any of their issue, for their stadtholder or 

 admiral of their provinces; neither will they consent to his being elected captain 

 general of the militia of these countries, to all which the oblige themselves in the 

 most solemn manner.78 

Deze vrede blijkt echter niet erg levensvatbaar te zijn. Als in 1660 de Cromweliaanse staat 

ten onder gaat en Charles II de troon bestijgt, wordt ook dat verdrag waardeloos. In feite 

is de precaire vrede tussen de twee staten nooit volledig gerealiseerd en gaan de 

vijandelijkheden verder, voornamelijk op kleinere schaal. Toen de Engelsen vervolgens in 

1664 Nieuw-Nederland innamen, samen met nog enkele andere koloniën, leek een nieuwe 

oorlog onontkoombaar.79 Dit zal gebeuren in 1665 met het begin van de tweede Engels-

Nederlandse oorlog. In contrast met de eerste oorlog kon de Republiek zich binnen dit 

conflict wel staande houden. In deze oorlog zijn er ook gevechten op het land en niet alleen 

op zee. Zo zal Münster, met geheime financiering vanuit Engeland, de Republiek 

binnenvallen. De Republiek beroept zich op een alliantieverdrag tussen Frankrijk en hen 
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om militaire steun te krijgen van Lodewijk XIV. De Franse vorst besluit in te grijpen toen hij 

kennis kreeg van het geheime verdrag tussen de bisschop van Münster, Christoph 

Bernhard Freiherr von Galen, en de Engelse vorst Charles II.80 Zo wordt ook Frankrijk bij 

het conflict betrokken. De oorlog wordt afgesloten met vredesonderhandelingen in Breda 

in 1667. Nieuw-Nederland wordt officieel overgedragen aan de Engelsen en de stad wordt 

omgedoopt tot New York. Suriname, dat pas kort voor het einde van de oorlog werd 

veroverd door de Republiek, blijft in Nederlandse handen. Dit was geen volkomen 

onlogische wending in het koloniale rijk van de Nederlanders. Volgens Jacobs was Nieuw-

Nederland een dunbevolkt eiland ingesloten tussen Engelse buren en zou het zo 

kwetsbaar blijven. De bevolking van de stad dacht destijds echter dat ze snel terug zou 

keren naar de Republiek. Zo zijn er getuigenissen dat zelfs na vier jaar Engelse 

overheersing sommige mensen geen Engels hadden geleerd en zich hardnekkig aan de 

Nederlandse taal hadden vastgeklampt.81 Het is echter geen uniek verhaal dat de inwoners 

het erg moeilijk hebben met de aanpassingen als de kolonies van overheerser veranderen. 

Dat is ook in Suriname te zien. In haar artikel over het samenleven van verschillende 

bevolkingsgroepen (hier specifiek Nederlanders en Engelsen) in Suriname, schrijft Games 

dat het voor de plantage-eigenaren te onaantrekkelijk en uitdagend was om een werkbaar 

beleid op te stellen. Het samenleven in een kolonie bleek een tussenstation te zijn in plaats 

van een eindstation.82 De Noord-Amerikaanse regio Acadia werd bij de vrede ook 

teruggegeven aan de Franse koning. Tegelijkertijd zou de Engelse Akte van Navigatie 

worden afgezwakt.83  

Helaas brengt dit vredesverdrag ook geen verzoening op lange termijn met zich mee. 

Hoewel in 1668 een alliantieverdrag werd gesloten tussen Engeland, de Republiek en 
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Zweden tegen Frankrijk, werd Engeland in 1672 meegesleept in een oorlog tegen de 

Republiek.84 Dit komt door het geheime verdrag van Dover tussen Frankrijk en Engeland 

dat bepaalde dat Charles II zich zou bekeren tot het katholicisme en Lodewijk XIV zou 

helpen bij de verovering van de Nederlanden door zestig oorlogsschepen en 4000 soldaten 

als steun te sturen. De Engelse vorst zou 230.000 Engelse ponden ontvangen en de Triple 

Alliantie, een aanvankelijk opgerichte alliantie om Spanje tegen Frankrijk te helpen, 

verlaten.85 Op deze manier wordt Engeland meegesleept in een groter conflict dat de 

Hollandse Oorlog genoemd wordt. De derde Engels-Nederlandse oorlog maakt hier deel 

van uit. Deze oorlog duurde van 1672 tot 1674 en werd besloten door de tweede vrede 

van Westminster. Deze vrede bevestigde grotendeels de bepalingen van het Verdrag van 

Breda en zo kwam Nieuw-Nederland na de korte herovering in 1673 onherroepelijk in 

Engelse handen.86 Ook in Virginia laten deze oorlogen sporen achter. Als consequentie 

van de tweede en derde Engels-Nederlandse oorlog, waarbij de Nederlanders raids 

uitvoerden op de kolonie via het water, eist de Engelse kroon dat er op Point Comfort een 

zeer duur fort wordt gebouwd ter verdediging van de kolonie. De gouverneur, sir William 

Berkeley, doet tevergeefs pogingen om de koning op andere ideeën te brengen met onder 

andere het argument dat de kanonnen die zij voorhanden hadden in Virginia niet de 

vuurkracht hadden om Nederlandse schepen te raken. Deze plundering van de staatskas 

legt mee de kiem voor een opstand in de jaren zeventig die zal bekendstaan als Bacon’s 

rebellion.87  
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Deel 2: Onderzoek 
Zoals reeds aangeraakt bij het onderdeel methodologie gebruikt deze thesis als basis voor 

het bronnenonderzoek het werk van David DeJong over Native Americans en hun 

verdragen. Zelf maakt hij in zijn werk het onderscheid tussen de verschillende soorten 

verdragen. Zo beschrijft hij de verscheidenheid aan onder andere intertribale, koloniale en 

statelijke verdragen. Ook andere verdragen werden verwerkt in het corpus naarmate ze 

voorkwamen in de bronedities die de bronteksten bevatten van de verdragen die in DeJong 

worden vermeld.  

In dit deel wordt een antwoord gezocht op de vraag rond hoe de vredesverdragen tussen 

de koloniale overheid in het zeventiende-eeuwse Virginia en Native Americans met wie zij 

in contact kwamen tot stand kwamen. Uiteraard zullen op de deelvragen ook antwoorden 

gezocht worden, namelijk hoe zijn de verdragen tot stand gekomen, hoe behandelden de 

Engelsen, de jure, Native Americans en tot slot, hoe werden de verdragen potentieel 

gebruikt in een bredere strategie. De structuur van dit onderdeel volgt chronologisch de 

verdragen op en voorziet bij elk verdrag antwoorden op de vragen met op het einde een 

deel over de tendenzen die zijn waargenomen doorheen de analyse. Inhoudelijk wordt 

gedetailleerder ingegaan op de verdragen in de appendix en zal in deze bespreking, waar 

de inhoud van de verdragen in essentie slechts van secundair belang is, slechts 

oppervlakkig worden aangeraakt en zullen enkel de hoofdlijnen worden meegenomen. 

Voor de technische details wordt naar de appendix verwezen (cfr. supra).  

Hoofdstuk 11: Verdragen en onderhandelingen  
1.11.1. Verdrag 1 160788 
Een van de eerste verdragen die werden gesloten, is een vredesverdrag tussen de 

Powhatan en de Engelse kolonisten in de herfst van 1607.89 Dit verdrag komt tot stand 

wanneer kapitein John Smith met ongeveer vijf andere mannen in een sloep een rivier 

afvaart naar Kicquotan, een dorp van de Powhatan, om voedsel te zoeken. Een eerste 

aanbod tot ruil wordt afgeslagen en bloedig neergeslagen met een eerste ronde van 
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musketvuur. Vervolgens gaan de kolonisten aan land en zetten koers richting het dorp, 

waar zij grote hoeveelheden mais aantreffen. Het was voor John Smith een kwestie om 

het gezelschap te overtuigen om het niet meteen mee te nemen en te anticiperen op een 

aanval van de dorpelingen. Deze aanval is er ook gekomen wanneer er rond de 70 

dorpelingen terugkeren, gewapend met knuppels en pijl en bogen. Deze charge wordt 

wederom beantwoord met een tweede ronde aan musketvuur, waarop de dorpelingen 

terug de bossen invluchten. Na verloop van tijd is er toenadering vanuit de Powhatan om 

tot een vrede te komen.90 De besprekingen zelf draaiden hoofdzakelijk rond twee dingen. 

Ten eerste wilden de Powhatan het beeld van Okeus terug dat door de Engelsen werd 

buitgemaakt en in ruil daarvoor eisten de Engelsen op hun plaats voedsel. Smith wilde 

verdergaan dan dat en ambieerde vriendschap, die hij bekwam met de belofte om kralen, 

koper en bijlen te voorzien voor de Powhatan.91 

Dit verdrag past in de context van de bijna wanhopige strijd van de kolonisten om 

voldoende voedsel te verzamelen om te overleven. De kolonie had “too many ne’er-do-

wells and too many gentlemen who never did know what a days work was.” Die instelling 

gecombineerd met een zeer arbeidsintensieve bezigheid als landbouw is een recept voor 

honger.92 Het is dan ook niet verbazend dat de kolonisten pogingen deden om voedsel te 

bekomen via de Powhatan. Initieel krijgen ze een aanbod, door de Engelsen opgevat als 

spottend, om hun wapens en mantels te ruilen voor, volgens de bron, een handvol mais 

en een stuk brood. Het is onduidelijk of dit voor het volledige pakket aan materiaal was of 

per stuk. In ieder geval gaan de kolonisten hier niet mee akkoord en openen ze het vuur 

op de Powhatan. Het resultaat van de gevechten is zoals hierboven beschreven het 

mondelinge vredesverdrag waarbij de kolonisten een grote hoeveelheid mais ontvangen.93 

Hoe de Engelsen Native Americans behandelden in het verdrag is moeilijk na te gaan 

vanwege de manier waarop de vermelding van de vrede tot bij ons is geraakt. De bron is 
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een werk dat ongeveer 140 jaar na de gebeurtenis geschreven is en een algemene 

geschiedenis van de ontdekking en kolonisatie van Virginia is. De schrijver van het werk, 

The history of the first discovery and settlement of Virginia, is William Stith. Hij werd 

geboren in 1707 in Charles City county en behaalde in 1731 zijn B.A. en M.A. aan het 

Queens College in Oxford.94 Na zijn terugkeer naar Virginia werkte hij als master of the 

grammar school aan het College of William and Mary in Williamsburg, waar hij van 1752 

tot aan zijn dood ook president zal worden.95 De bibliotheek van zijn oom John Randolph, 

die als klerk en later als voorzitter van de House of Burgesses stukken rond de 

geschiedenis van de kolonie verzamelde, zal onschatbaar zijn voor zijn werk dat hij in 1747 

publiceerde en wat nu gebruikt wordt om dit verdrag te analyseren. In 1737 wordt William 

prediker in een rurale parochie waardoor hij veel tijd heeft voor zijn onderzoek. Hij gebruikt 

in zijn werk veelvuldig de documenten van de Virginia Company of London. Hij krijgt 

hierdoor de reputatie van een zeer goed historicus te zijn en zijn werk wordt tot op vandaag 

als zeer significant en gedetailleerd beschouwd.96 Het loont dus wel de moeite om de acties 

tegen de Powhatan te bekijken.  

Het is dus onmogelijk om de critical discourse analysis correct toe te passen binnen de 

beperkingen van de vraagstelling. Het onderzoek gaat over discours in en over 

zeventiende-eeuwse verdragen en niet over achttiende-eeuwse vermeldingen. Wat echter 

wel na te gaan is, zijn de acties die gesteld worden jegens de Powhatan. Zoals reeds 

besproken krijgen de kolonisten initieel een aanbod om praktisch al hun bezittingen te 

verkopen voor een vermoedelijk buitenproportioneel kleine hoeveelheid voedsel. Hierop 

besluit Smith om meteen tot gewelddadige actie over te gaan. Dit doet vermoeden dat het 

vanaf het begin het plan was om door middel van geweld voedsel te verkrijgen. Dit 

vermoeden wordt enigszins bevestigd door de bron die ook stelt dat Smith geen 

ruilgoederen bij zich had en ook spreekt van “such Measures, as necessity and the 
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Exigency of his Case required”.97 Het is natuurlijk ook mogelijk dat dit meer zegt over de 

wanhoop van de kolonisten dan over hun standpunt tegenover de Powhatan. Het verdere 

verloop van de acties tegenover de Powhatan kent een klassiek verloop met een, in mijn 

ogen, wederzijds respect. Beide partijen hebben iets wat de andere wil en komen tot een 

akkoord om bepaalde goederen uit te wisselen. Concluderend kan gesteld worden dat de 

eerste acties van de kolonisten jegens de Powhatan eerder de wanhoop van de Engelsen 

toonden om een betere positie te verkrijgen in onderhandelingen met de Powhatan dan uit 

neerbuigende houding voor hen. Dit laatste verklaart dan ook waarom er een wederzijds 

positief akkoord wordt gesloten en er niet gewoonweg voedsel geëist of meegenomen 

werd. Naar de toekomst toe was er ook een voordeel om, in ieder geval de jure, een 

vriendschappelijke relatie te hebben met de Powhatan om later, in geval van nood, meer 

voedsel sneller en vlotter te kunnen verkrijgen.98 

1.11.2. Verdrag 2 160899  
In het begin van de vestiging van de Engelsen in Virginia werden er veel contacten gelegd 

tussen hen en Native Americans. Deze contacten zorgden ook voor spanningen en 

conflicten, waardoor er dan verdragen kwamen om de vrede te herstellen of bewaren. 

Zoals het voorgaande verdrag al duidelijk maakte, hoeven deze conflicten geen massale 

oorlogen te zijn maar kunnen het ook, naar Europese normen, kleine hinderlagen zijn die 

dan uiteindelijk resulteren in een verdrag.  

Bij de verkenning van de Rappahanock rivier werden kapitein John Smith en zijn gevolg 

ontvangen bij de Moraughtacund, waar ze een oude bekende tegenkwamen. Mosco was 

een Wighcocomoco, die aan de Potomack rivier woonde. Het vermoeden was dat Mosco 

de zoon was van een Europeaan, daar hij een volle zwarte baard had en dit bij de 

Powhatan zeer uitzonderlijk was. Hij adviseerde het Engels gezelschap om zeker niet de 

rivier over te steken naar de Rappahanock. De Moraughtacund waren met hen in conflict 

en de Rappahanock zouden hen aanvallen als ze wisten dat de kolonisten 
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vriendschappelijke relaties met hen hadden, zeker nadat de Moraughtacund drie vrouwen 

van de leider van de Rappahanock hadden ontvoerd.100 

De kolonisten dachten dat dit een list was om een zekere handel te voorzien voor de 

Moraughtacund en staken toch de rivier over. Eerst leek het ook die richting uit te gaan en 

werden John Smith en zijn gezelschap uitgenodigd aan een kreek om handel te drijven 

met de Rappahanock. Maar de waarschuwing van Mosco bleek toch te kloppen en de 

Engelsen werden in een hinderlaag gelokt. Volgens de bron konden ze de Rappahanock 

in de wouden drijven en daarbij drie of vier kano’s volgeladen met levensmiddelen 

buitmaken. Die werden, samen met de rest van de buit, geschonken aan Mosco als dank 

voor zijn waarschuwingen. Bij verdere verkenning van de rivier volgt er nog een gevecht 

tussen de Rappahanock en de kolonisten. De dertig tot veertig Native Americans hadden 

zich op de oever van de rivier verstopt en gecamoufleerd met takken, zodat de Engelsen 

dachten dat ze struiken waren. Ze beschoten de boten met hun pijlen en de Engelsen, 

eens zij door hadden vanwaar de aanval kwam, beantwoordde deze aanval met 

musketvuur.101 

De volgende dag was er een ceremonie om het verkende land te claimen voor de London 

Company en Engeland. Dit deden ze door kruisen te plaatsen en hun namen in de bomen 

te kerven. Tijdens de ceremonie werden zij aangevallen door, volgens de bron, about an 

hundred nimble Indians, skipping from Tree to Tree, and letting fly their Arrows as fast, as 

they could. Na een gevecht van een half uur verdwenen zij zoals ze gekomen waren, snel 

en geruisloos. Tijdens een achtervolging vonden zij en gewonde die later de broer van de 

leider van de Hassininga bleek te zijn. De Hassininga was een van de volkeren die deel 

uitmaakten van de Mannahock. De Engelsen verzorgden hem en konden hem gebruiken 

als toegang tot onderhandeling met de Mannahock aangezien, zo verzekerde hij, for their 

good Usage to him, should be their friends. Een vrede met de Mannahock werd uiteindelijk 

gesloten door het overbrengen van de wapens van de vier leiders naar de Engelsen te 

brengen, in ruil hiervoor werd de gevangene vrijgelaten en werden geschenken 
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uitgewisseld.102 Ook werd met de Rappanannock werd het conflict opgelost en kwam er 

een duurzame oplossing voor hun conflict met de Moraughtacund.103 

Hoe werden Native Americans behandeld in deze verdragen? Hetzelfde probleem als bij 

het vorige verdrag duikt op, namelijk dat de bron waarin het verdrag staat zeer lang na de 

opstelling van het verdrag is geschreven. De bron is hetzelfde werk als het vorige verdrag 

The history of the first discovery and settlement of Virginia van William Stith. Gelukkig is 

het werk zeer gedetailleerd en algemeen als goed te beschouwen dus ook zeker in dit 

geval bruikbaar. 

Naar actie gericht tegen Native Americans is er een verschil merkbaar tussen de verdragen 

van 1608 en dat van 1607. In het vroegste verdrag is de wanhoop en de daaruit volgende 

agressiviteit van de kolonisten duidelijk merkbaar. Bij het verdrag van 1608 is dit anders. 

Bij deze verdragen wordt er heel algemeen en neutraal gevraagd naar de wapens van de 

koningen. Opvallend is wel dat de Engelsen zelf geen melding maken van enig geschenk 

dat wordt uitgewisseld bij het sluiten van de vrede met de Mahhanock. Bij de vrede tussen 

de Rappahanock, de kolonisten en de Moraughtacund was het proces wel complexer. 

Initieel werd er ook naar het wapen van de leider van de Rappahanock gevraagd om vrede 

te sluiten met de Engelsen. Verder nemen zij een mediërende rol op om een vrede te 

bekomen tussen beide vijandige volkeren. Uiteindelijk zal ook beslist worden om een 

voedselvoorziening op te zetten in ruil voor bijlen, kralen en koper. Als mediator optreden 

in vredesgesprekken toont aan dat de kolonisten ook baat hadden bij vrede tussen de voor 

hen naburige volkeren.  

Betreffende een tactiek achter het sluiten van deze vredes is het moeilijk om een bepaalde 

reden aan te duiden die boven de andere uit steekt. Bij de eerste vrede, met de 

Mahhanock, lijkt het me een eerder eenvoudige vrede die simpelweg het doel had om een 

vrede te bekomen, zonder meer. De andere vrede lijkt wel complexer te zijn. Door 

bijvoorbeeld de bepaling dat er ook nu weer een voedselvoorziening wordt opgezet voor 

de Engelsen, waarvoor zij in ruil bepaalde zaken leveren, doet vermoeden dat ook dit 
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verdrag weer gedeeltelijk past in de grotere strategie om een duurzame 

voedselvoorziening te voorzien voor de kolonisten. Wat dit dan weer tegenspreekt, is het 

feit dat men de buit na een aanval aan Mosco geeft in plaats van die voor zich te houden. 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat men zeer bewust heeft gekozen voor een duurzamere 

oplossing voor de voedselbevoorradingsproblematiek dan een snelle, maar korte toename 

van hun voorraden. Het feit dat de kolonisten een mediërende rol opnemen in de 

onderhandelingen tussen twee volkeren kan wijzen op een wil om hun naburige landen 

zoveel mogelijke te pacificeren om te voorkomen dat toekomstige verkenningen zouden 

resulteren in slachtingen. Ook hebben de Engelsen er alle belang bij om hun regio te 

pacificeren om niet meegesleurd te worden in conflicten tussen volkeren waarmee zij 

bevriend zijn, zeker in de precaire beginsituatie van de kolonie. Ook het onderliggende 

conflict met de ontvoering van de drie vrouwen werd op deze manier duurzaam opgelost. 

Op die manier is de kans kleiner dat er later daarrond nieuwe conflicten zullen ontstaan. 

1.11.3. Verdrag 3 1613 en 1614104 
DeJong spreekt in zijn boek over twee verschillende verdragen die werden afgesloten in 

1613 en 1614 tussen de Chickahominy en de Engelsen. Een initiële blik op beide verdrag 

doet de wenkbrauwen fronsen. Ze komen exact overeen betreffende hun inhoud. Een 

mogelijkheid is dat het ene verdrag eerst werd afgesloten en het tweede verdrag als een 

soort ratificatie werd gebruikt om eventuele onduidelijkheden weg te werken. DeJong haalt 

het verdrag van 1613 uit The history of the first discovery and settlement of Virginia van 

William Stith (de hersamengestelde versie van Joseph Sabin uit 1865, het originele werk 

stamt uit 1747), het verdrag van 1614 uit The complete works of Captain John Smith 

samengesteld door Philip Barbour en (post mortem) uitgegeven in 1986. De geschriften 

zelf stammen uit de periode van Smith en die loopt van 1580 tot 1631. DeJong stelt dat 

het eerste verdrag een vredesverdrag was en het verdrag van 1614 een vriendschaps-

/alliantieverdrag was.105 

Na verder onderzoek van beide bronteksten is de conclusie duidelijk. Het gaat hier over 

een en dezelfde gebeurtenis, die door het verstrijken van de tijd is opgesplitst in twee 
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verschillende gebeurtenissen. Deze conclusie wordt gestaafd door volgende elementen. 

Het belangrijkste is natuurlijk de exacte kopie van de inhoud. Dit is een van de vroegste 

verdragen waarbij er duidelijk artikels zijn afgelijnd waarover het verdrag handelt en beide 

verdragen komen 100 % overeen. Zoals reeds aangegeven is dit niet volledig sluitend en 

zijn er nog argumenten nodig om te staven waarom het een verdrag is. Een volgend 

argument handelt over de aanleiding van het opstellen van het verdrag. Ook hier zijn sterke 

gelijkenissen merkbaar. De twee teksten spreken van een nieuwe vriendschappelijke 

relatie tussen de Powhatan en de Engelsen. De Chickahominy woonden zowel naast het 

territorium en in de direct invloedsfeer van Powhatan, maar ook zeer dichtbij Jamestown. 

Zij vreesden deze alliantie en wilden hun territorium veiligstellen van mogelijke inmenging 

van Powhatan, door middel van een alliantie met en eigenlijke onderwerping aan de 

Engelsen.  

Dit is een zeer grote hint om na te gaan wanneer het verdrag is opgesteld. “These people, 

so soone as they heard of our peace with Powhatan, sent two messengers with 

presents…”106 Deze zin verraadt grotendeels welke gebeurtenis voorafgaat aan dit 

verdrag. De kolonie is nog zeer pril, maar al vroeg, zoals reeds vermeld, komen er 

conflicten met de Powhatan. De periode van 1609 tot 1614 staat bekend als de eerste 

Anglo-Powhatan oorlog (cfr. supra). William Stith vermeldt de aanleiding voor het verdrag 

als volgt: 

 And therefore, they had taken Advantage of these late Times of Hostility and 

 Danger as well to the Indians, as to the English, to assert their Liberty. But now, 

 seeing Powhatan so closely linked with the English, both in Affinity and 

 Friendship, they were in great Concern and Dread, lest he should bring them 

 again to his Subjection. To prevent which, they sent Ambassadors…107 
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Beide bronnen hebben het over dezelfde gebeurtenis, namelijk de vredesverklaring na de 

eerste Anglo-Powhatan oorlog.  

Is het dan mogelijk dat door het gebruik van de jaarrekening volgens de Boodschapsstijl 

in Engeland en de koloniën deze gebeurtenis toen in 1613 was maar volgens onze huidige 

jaarstijl in 1614? Ook deze piste is weinig waarschijnlijk. De Boodschapsstijl houdt in dat 

het jaar verandert op 25 maart, de dag van de verwekking van Jezus (exact 9 maanden 

voor Kerstmis). Dus 24 maart 1607 wordt gevolgd door 25 maart 1608. Wanneer werd er 

nu exact vrede gesloten tussen de Powhatan en de Engelsen? Dit is essentieel, aangezien 

de Chickahominy reageren op deze vrede. De trouw tussen John Rolfe en Matoaka 

(Pocahontas) kan gezien worden als startpunt van de vrede na de eerste Anglo-Powhatan 

oorlog.108 De trouw werd voltrokken tien dagen na een gevangenenruil, waarbij Powhatan 

zijn toestemming gaf voor het huwelijk, op 5 april 1614.109 Het is bijgevolg onmogelijk dat 

het verdrag in 1613 beklonken werd en moet het in 1614 zijn geweest dat de Chickahominy 

zich onderwierpen aan het gezag van de Engelsen, uit angst om ten prooi te vallen aan de 

Powhatan. Aangezien zij ageerden op het verdrag tussen de Powhatan en de Engelsen. 

Het verdrag tussen de Chickahominy en de Engelsen heeft twee hoofdlijnen. De eerste, 

en vermoedelijk meest voorname, handelt over de onderwerping van de Chickahominy, 

die vanaf dan zullen ressorteren onder de Engelse kroon. Volgens de tweede hoofdlijn 

zullen zij de kolonie van voedsel moeten voorzien.110 

Zoals eerder gezegd is het conflict dat deze vrede inleidt de eerste Anglo-Powhatan oorlog. 

Deze oorlog begint in de zomer van 1609 met de aankomst van een derde 

bevoorradingsvloot die het smeulende conflict zuurstof en brandstof gaf om over te gaan 

op een volwaardige oorlog.111  

In de herfst van 1609 begint Powhatan met de belegering van Jamestown. Deze belegering 

duurt tot mei 1610. Van de ongeveer 270 kolonisten die dan nog in Virginia zijn, sterven er 
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110 door de honger en ontbering, er sneuvelen 33 tijdens gevechten en verlaten er nog 

eens 37 Virginia, waardoor er nog maar 90 kolonisten overblijven. Deze winter zal dan ook 

bekend staan als starving time. Als de Powhatan eindelijk besluiten om de belegering op 

te heven gaan de kolonisten onmiddellijk over op het verlaten van Jamestown ten voordele 

van Fort Algernoun en Point Comfort. Tijdens de voorbereidingen voor de evacuatie komen 

er nog 130 kolonisten aan die gestrand waren op Bermuda. Er wordt beslist om de kolonie 

in het algemeen op te geven en terug te keren naar Engeland.  

Het is een bevoorradingsvloot onder leiding van De La Warr die dit kan voorkomen. Als 

gouverneur van Virginia slaagt hij erin om het tij te doen keren in de Anglo-Powhatan 

oorlog. Het was de Powhatan dus bijna gelukt om op tien maanden tijd de Engelsen op te 

zadelen met een tweede “lost colony”.112 De kolonisten hielden echter stand en in de zomer 

van 1610, na een jaar van allerhande schermutselingen, belegeringen en moordpartijen 

zonder onbetwiste winnaar, barst deze oorlog uit met volledige mobilisatie in Virginia op 

bevel van luitenant-gouverneur Thomas Gates.  

Een leger, opgebouwd met de weinige militaire middelen die de kolonie had, stond onder 

leiding van George Percy en had als doel om de Paspaheghs uit te roeien. Percy en Gates 

hoopten dat dit een duidelijk signaal zou zijn om de andere volkeren die overwogen om tot 

de coalitie tegen de Engelsen toe te treden op andere gedachten te brengen.113 Op 10 

augustus trekken 70 kolonisten erop uit om hen aan te vallen. Ze doden in hun initiële 

aanval zestien dorpelingen en steken hun woningen in brand. De kolonisten pasten een 

techniek toe die de Engelsen ook gebruikt hadden tegen de Ieren in de late zestiende 

eeuw. Deze techniek omvatte onder andere het doden van de dorpelingen zonder 

onderscheid tussen leeftijd en geslacht, het platbranden van hele dorpen en ook het 

neermaaien van hun velden.  

Dit laatste had natuurlijk twee doelen. Ten eerste de Powhatan hun voedsel ontzeggen en 

ten tweede zelf voldoende voedsel verzamelen om een tweede starving time te 
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voorkomen.114 Uiteindelijk zal het, zoals reeds gezegd, het huwelijk tussen John Rolfe en 

Pocahontas zijn dat de vrede tussen beide partijen inluidt. Dankzij het feit dat dit soort 

interculturele huwelijken een gangbare praktijk waren bij beide partijen om een vrede te 

bekomen kon het conflict beslecht worden, zonder geschreven verdrag en zonder een 

duidelijke winnaar.115 Het is dan deze vrede, die ervoor zorgt dat de Chickahominy, die wel 

slachtoffer waren in deze oorlog, maar nooit echt kant hadden gekozen, zich gaan 

onderwerpen aan de Engelsen in het behandelde vredesverdrag. 

Voor dit verdrag is het wel mogelijk om binnen de beperkingen van het onderzoek grondig 

na te gaan hoe het discours over Native Americans verliep. Het verdrag komt uit een werk 

van 1615 en handelt over de gebeurtenissen in de kolonie tot 18 juni 1614. Het verdrag is 

ook niet beschreven maar overgenomen in aparte artikels en bepalingen die de inhoud 

zeer gestructureerd weergeven. Deze elementen dragen ertoe bij dat het zeker interessant 

is om CDA op deze tekst toe te passen om na te gaan hoe men Native Americans 

behandelde. Ralph Hamor, de schrijver van de bron, was in staat om een correct en 

gedetailleerd werk te schrijven over de gebeurtenissen in Virginia. Eerst en vooral was hij 

een opgeleid man. Zo liep hij onder andere school aan het Brasenose College in Oxford. 

Verder leefde hij ook in Virginia, met uitzondering van een periode in 1609 en 1610 waarin 

hij kort terugkeerde naar London.116 Tot slot had hij ook bestuursfuncties in de kolonie toen 

het verdrag verwezenlijkt werd. Zo was hij van 1611 tot 1614 de Secretary of State en 

kwam hij samen met Powhatan om de vrede te bespreken.117 

Wat zijn de opvallende linguïstische keuzes in dit verdrag? Een zeer opvallende 

woordkeuze is reeds op te merken in de narratio, of direct aanleiding van het verdrag, hier 

wordt het woord “weroance” gebruikt.118 Zoals reeds uitgelegd in de inleiding is een 

weroance een lokale leider onder de mamanatowick. Nog opvallender is dat dit wordt 
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gebruikt om de gouverneur van Virginia aan te duiden. De onderhandelaar, kapitein Argall, 

gebruikt dus een Algonquian term om zijn credibiliteit te tonen naar de Chickahominy toe. 

Het feit dat ook Hamor dit overneemt in zijn werk toont aan dat dit een belangrijke nuance 

was in de onderhandelingen. Het zou kunnen aantonen dat de kolonisten het belangrijk 

vonden dat de Chickahominy ten volle begrepen wat de implicaties waren van dit verdrag.  

Een tweede opvallend element is terug te vinden in het eerste artikel van het verdrag. De 

Chickahominy zouden zich vanaf dan Tassantasses of Engelsman noemen. Tassantasses 

betekent zoveel als vreemdeling en zo werden de Engelsen vaak genoemd als zij in 

contact kwamen met de volkeren van Virginia.119 Ook deze bepaling kan meerdere 

betekenissen hebben. In eerste instantie kan het voor de Chickahominy betekenen dat zij 

worden opgenomen in het volk van de Engelsen en dat zij zich hierdoor meer verbonden 

voelen met de kolonisten om zo de alliantie meer kracht bij te zetten. Dit werkt natuurlijk 

ook voor de Engelsen. Door de Chickahominy vanaf dan te benaderen als Tassantasses 

of Engelsmannen konden ze in ieder geval de indruk wekken dat zij zeer sterk stonden in 

Viginia met deze nieuwe alliantie.  

Een volgende opvallende passage naar de behandeling van de Chickahominy toe is te 

vinden in het tweede artikel van het verdrag. Indien ze een Engelsman of een stuk vee dat 

op hun gronden liep terugbrachten zouden zij vergoed worden voor de schade die was 

veroorzaakt door deze overtreding van de grenzen.120 Deze bepaling toont in zekere mate 

aan dat de kolonisten begrip hadden voor de situatie van de Chickahominy, maar dat zij 

wel te allen tijde wilden voorkomen dat hun vee nog langer gedood werd als het afweek 

van de kudde en op vreemd land terechtkwam.  

Het derde artikel gaat over het te hulp komen van de Chickahominy in geval van een 

aanval. Het artikel spreekt enkel over aanvallen gericht tegen de kolonisten en niet tegen 

de Chickahominy zelf; er is dus geen wederkerigheid.121 Dit is op zich wel opvallend, 

                                            
119 Hamor, A true discourse, 13; Martin D. Gallivan, inleiding in The rise of social inequality in the 
Chesapeake, ed. Martin D. Gallivan (Lincoln: University of Nebraska Press, 2003), XI.  
120 Hamor, A true discourse, 13. 
121 Hamor, A true discourse, 13. 



 

 61 

aangezien zij zich door middel van het verdrag onderwerpen aan James I en dus 

onderdanen zijn van de Engelse kroon. Het zou dus te verwachten zijn dat die 

wederkerigheid er wel zou zijn. Verder in de brontekst is er wel te lezen dat de 

Chickahominy aangeven dat zij nu beschermd zullen worden tegen de furie van Powhatan 

door de Engelsen en de Engelsen lijken dit ook niet tegen te spreken.  

Verder in het verdrag, meer bepaald in artikel vier, wordt ook de bewegingsvrijheid van de 

Chickahominy aangetast. Zo mogen zij zich slechts in woongebieden van de Engelsen 

begeven als zij dit op voorhand aankondigen. Wederom staat er niets in het verdrag over 

wat de kolonisten moeten doen als zij zich naar de dorpen van de Chickahominy zouden 

begeven om bijvoorbeeld handel te drijven.122 

Waar er dan weer wel wederkerigheid zit, is in de tribuut die zij moeten betalen aan zijne 

majesteit de koning James I, of zijn vertegenwoordiger in Virginia, Thomas Dale. Zij krijgen 

in ruil voor het aanleveren van mais ijzeren Tomahawks of kleine bijlen.123 

Concluderend kan gesteld worden dat de Engelsen in dit verdrag sterk gebruik hebben 

gemaakt van hun sterke onderhandelingspositie tegenover de Chickahominy om een voor 

hen zeer voordelig verdrag te verkrijgen. Volgens het verdrag wordt er vooral veel 

gevraagd en geëist van de Chickahominy zonder hiervoor iets in de plaats te krijgen dat 

enigszins in de buurt komt qua gelijke waarde (de uitzondering hierop is de levering van 

ijzeren voorwerpen bij het afleveren van de jaarlijkse tribuut). Verder in de brontekst 

ontstaat er wel een genuanceerder beeld van het verdrag waarin er wel een grotere 

wederkerigheid aan de dag wordt gesteld en hierdoor het verdrag wel evenwichtiger lijkt. 

Zo blijkt dat de kolonisten de Chickahominy wel zullen beschermen tegen vijanden, ook al 

staat dit niet in de artikels van het verdrag.  

Wat is de rol van dit document in de samenleving? Hoe werd het geproduceerd, 

gecirculeerd, gedistribueerd en geconsumeerd? Ten eerste is deze bron geschreven als 

reisverhaal en als een commercieel pamflet voor de eerder gegoede geletterde klasse in 
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het vroeg zeventiende-eeuwse Londen. Het document had duidelijk als doel om financiële 

bijdragen te verkrijgen en om actieve deelname aan de kolonie te veroorzaken.124 Dit zou 

kunnen betekenen dat Hamor in zijn tekst de waarheid verbloemde om tot een positiever 

discours te komen rond de staat van de kolonie. 

Voor beide partijen in dit verdrag is er een bredere tactiek aan het werk die verder gaat 

dan simpelweg het sluiten van een vrede. Voor de Chickahominy was het een strategie 

van zelfbehoud. Zoals reeds besproken (cfr. supra) had Powhatan eerst ongeveer zes 

volkeren onder zijn hoede en later liep dit op tot in de dertig. De tactieken die gebruikt 

werden bij de onderwerping of uitbreiding van zijn “rijk” waren vaak zeer vijandig. Zo waren 

er bijvoorbeeld de Chesapeakes, die volledig uitgeroeid werden door Powhatan en 

waarvoor hij een massale inzet van manschappen nodig had. Deze massale inzet werd 

verwezenlijkt toen Powhatan een voorspelling kreeg van een van zijn priesters dat er een 

volk uit de Chesapeake baai regio zou komen en zijn “rijk” ten val zou brengen. Hij dacht 

dat dit de Chesapeake zelf waren en roeide hen volledig uit, met een grondigheid die 

ongewoon was voor hun soort oorlogsvoering. De Chickahominy hadden nooit deel 

uitgemaakt van zijn “rijk” en wilden dit graag zo houden.125 Voor hen was de bredere tactiek 

een van een klein beetje soevereiniteit afgeven (onder de bepalingen van het verdrag 

werden zij onderdanen van de Engelse kroon) om deze niet volledig kwijt te zijn onder 

Powhatan. Door onderdanen te worden van de Engelsen garandeerden ze een alliantie 

die te hulp zou komen in geval van een veroveringspoging door een andere macht en 

voorkwamen ze dat de Engelsen Powhatan zouden helpen, nu zij in alliantie waren, in zijn 

poging om de volledige regio onder zijn gezag te hebben. 

Ook de Engelsen dachten reeds verder dan een simpele vrede en wilden de Chickahominy 

veel breder inzetten dan simpelweg voor een vredevolle verstandhouding tussen twee 

buren. Het verdrag dat werd opgesteld verraad hieromtrent reeds een en ander. Zo stelt 

het verdrag in het derde artikel dat de Chickahominy steeds manschappen moet hebben 

                                            
124 Sibley Judson Smith, “Selling America in the seventeenth century. The contribution of Ralph 
Hamor’s true discourse to the establishment of the English colony in America” (masterproef, 
College of William and Mary, 1992), 2. 
125 Rountree, Pocahontas’s people, 25-7.  



 

 63 

om te helpen tegen de Spanjaarden en tegen andere Native Americans die de vrede 

verbreken. De angst voor een Spaanse verovering was zeer reëel na de eerdere contacten 

tussen de Powhatan en de Spanjaarden, en de oorlogen en bijbehorende spanningen 

tussen de Spanjaarden en de Engelsen in de zestiende eeuw. De afkeer van beide partijen 

naar de Spanjaarden toe had er zelfs bijna toe geleid dat er nooit een eerste Anglo-

Powhatan oorlog kwam en er dus ook geen vrede gesloten moest worden. Als, zoals men 

initieel vermoedde, de derde bevoorradingsvloot (die de oorlog eerder zou ontketenen) 

Spaans was gebleken, dan hadden beide partijen vermoedelijk onder eenzelfde vlag 

gevochten tegen de Spaanse veroveraars.126 Ook was een bijkomende alliantie nooit 

slecht, zeker in de precaire situatie waarin de kolonie zich nog steeds bevond (de kolonie 

had in maart 1614 ongeveer 400 kolonisten).127  

Ook het aspect van de voedselbevoorrading blijft de kop opsteken. Zo zal er wederom een 

bepaling zijn dat Native Americans voedsel moesten voorzien voor de kolonisten en dat zij 

in ruil hiervoor iets anders zouden ontvangen.  

1.11.4. Verdrag 4 1619128 
Op 11 november 1619 komen de gouverneur en de Council of State samen in James Citty 

(Jamestown) en bespreken ze er het dagelijkse reilen en zeilen van de kolonie. Er wordt 

besproken dat luitenant Barlett voor Kerstmis elf mannen moet uitrusten met wapens en 

aan hen tabak en mais moet geven. Ook worden er landzaken besproken zoals de zaak 

van luitenant Whitakers die zich heeft gevestigd op land van de Virginia Company westelijk 

van Jamestown. Er staat echter ook een apart verzoek op de agenda van de vergadering. 

Nevemettanan, of door de Engelsen ook wel “Jack with the feathers” genoemd, komt er 

namens Opechancanough, de mamanatowick van de Powhatan in die periode, vragen aan 

de gouverneur of de mogelijkheid bestaat om acht of tien Engelsen met wapens in steun 

te krijgen. Opechancanough heeft deze steun nodig omdat hij een strafexpeditie wil 

opzetten tegen een volk dat zich op ongeveer een dag reizen achter de fall line bevindt. 
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De mensen die hij wil onderwerpen zijn de Massituppamohtnock, en de reden voor deze 

strafexpeditie is de moord op enkele vrouwen van de Powhatan. Hij vraagt die steun niet 

zonder enige return on investment voor de Engelsen. Zijn aanbod bevat onder andere het 

voorzien van schoeisel voor de Engelsen en het dragen van hun harnassen tijdens de 

tocht. Ook zal de buit gelijk onder hen verdeeld worden. De bron spreekt hier over 

mannelijke en vrouwelijke kinderen, mais en andere zaken. Meer nog, het veroverde land 

zal gelijk onder de geallieerden verdeeld worden.129 

De raad zal zich akkoord verklaren met de steunaanvraag. Zij argumenteren hun beslissing 

door te stellen dat de oorlog gegrond is en dat de steun die gevraagd wordt zeer klein is. 

Misschien nog wel een belangrijker argument voor de raad is het feit dat zij, door deze 

steun te verlenen, terug toenadering vonden bij de mamanatowick. De relatie tussen beide 

partijen was de laatste tijd blijkbaar verzuurd en de vrede werd op losse schroeven gezet 

door jaloezie en twijfel. De Engelsen waren er niet in geslaagd om de mamanatowick rond 

de tafel te krijgen en te binden in een verdrag.130 Deze toenadering opende cruciale deuren 

om de vrede te bewaren. Hoewel het onduidelijk is of de strafexpeditie effectief heeft 

plaatsgevonden, zijn er geruchten die stellen dat de Engelsen die meegingen nooit meer 

werden teruggezien.131 De periode voorafgaand aan deze toenadering is er een van 

toenemende spanningen en valt gedeeltelijk terug te brengen op de massale tabakskweek 

die plaatsvond in Virginia, die zeer intensief was qua grondgebruik waardoor de Powhatan 

gedwongen werden om, onder druk van de kolonialen, te verhuizen naar minder vruchtbaar 

gebied weg van de rivieren, waardoor zij ook niet meer konden voldoen aan hun beloftes 

rond voedselbevoorrading.  

De Engelsen waren opgelucht dat de Powhatan, in een periode van opbouwende 

spanningen tussen beide partijen toch toenadering zochten om samen te werken. Door 

deze opluchting is het enigszins te vermoeden dat de kolonialen de Native Americans die 

bij de toenadering betrokken zijn goed zouden behandelen. Klopt dit vermoeden wel? 
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Hiervoor moet nagegaan worden hoe de informatie rond deze diplomatieke contacten tot 

ons is gekomen. Het is Susan Myra Kingsbury die een uitgave verzorgt getiteld “The 

records of the Virginia Company of London”. Specifiek is de bron te vinden in volume drie 

van de lijvige reeks publicaties rond het bronmateriaal van de London Company. Concreet 

wordt er melding gemaakt van de samenkomst van de Raad van Virginia in de “Ferrar 

papers”, die Kingsbury beschrijft als een ware goudmijn aan informatie over het reilen en 

zeilen in de kolonie. “The records of the Virginia Company of London” bevatten originele 

vroeg zeventiende-eeuwse documenten rond de kolonie en zijn daarom relevant om te 

analyseren met betrekking tot het gehanteerde discours.132 

Linguïstisch zijn er niet meteen opvallende passages op te merken in de tekst. Het enige 

opvallende is dat de steunaanvraag als laatste wordt behandeld in de bron, na enkele 

landzaken. Er is niet meteen een sluitend antwoord te geven op de vraag waarom dit als 

laatste item werd behandeld op deze vergadering en waarom het vermoedelijk ook als 

laatste op de agenda stond. Enerzijds kan gesteld worden dat, als men een punt op de 

agenda als laatste zet, dat men dan niet met een echte tijdsdruk moet werken aangezien 

er geen andere punten meer volgen op de vergadering. Anderzijds is het ook mogelijk dat 

een laatste punt op de agenda haastig wordt afgewerkt om de vergadering snel te 

beëindigen, waardoor er niet over alle consequenties even grondig wordt nagedacht. Dat 

het opstellen van een agenda invloed kan hebben op de uitkomst van eventuele 

stemmingen is reeds grondig onderzocht en stelt dat, als mensen volgens hun gevoel 

stemmen, de opsteller van de agenda zeer veel macht heeft over de beslissing. Als zij 

strategisch stemmen heeft de opsteller een pak minder macht. Ze stellen echter ook dat 

er meer factoren zijn die bijdragen aan de potentieel beïnvloeden van de uitkomst van 

stemmingen. Enige nuance is dus zeker op zijn plaats, maar dat de opsteller van de 

agenda invloed kan uitoefenen op de uitkomst van de stemmingen is zeker.133 Of dit hier 

het geval was, is uiteraard onzeker en praktisch onmogelijk om na te gaan. 

                                            
132 Susan Kingsbury, inleiding in The records of the Virginia Company of London, ed. Susan 
Kingsbury (Washington D. C.: United States Government Printing Office, 1933), III: VII. 
133 Peter C. Ordeshook en Thomas Schwartz, “Agendas and the control of political outcomes,” 
American Political Science Review 81, nr. 1 (1987): 195. 



 

 66 

De volgende zaak die het vermelden waard is, is een linguïstisch element dat ontbreekt in 

de brontekst. Het is opvallend hoe “respectvol” de kolonialen spreken over Native 

Americans. Nergens wordt er melding gemaakt van “savages” zoals dat wel vaker in 

andere bronnen gebeurde. Het is natuurlijk niet omdat het niet neergeschreven staat dat 

men er niet zo over dacht, maar het is opvallend om vast te stellen dat er geen 

neerbuigende termen werden neergeschreven als men het had over Native Americans. 

Dankzij het feit dat deze kwestie behandeld werd in de raadsvergadering van de Council 

of State toont ook aan dat de vraag als een serieuze zaak behandeld werd en niet vlug 

werd toegezegd. De gouverneur vond het dermate belangrijk dat het een gedragen 

beslissing was dat hij dit mede liet beslissen door zijn raadsvergadering die een positief 

advies formuleerde. 

Ook de manier waarop Virginia de daden van de vijandige stam catalogeert, valt op. Zij 

stellen dat het doden van de vrouwen “contrary to the law of nations” was.134 Dit lijkt toch 

een zeer sterke stelling te zijn die bepaalde implicaties met zich meedraagt. Law of nations 

of internationaal recht regelt de rechtsgeschillen tussen twee staten. Hiermee aanvaarden 

de kolonialen ook dat er gesproken wordt over twee soevereine staten, waarvan de één 

een overtreding heeft begaan tegenover de ander. Door het toepassen van het 

internationaal recht op deze Algonquin volkeren aanvaarden de Engelsen bijgevolg ook 

dat de onderlinge relaties en acties tussen hen en de volkeren onderworpen waren aan dit 

recht. Het vermoeden is echter wel dat dit eerder binnen een grotere strategie past waarbij 

de kolonie vooral een legitimatie nodig heeft om bepaalde handelingen te stellen zonder 

dat daar later kritische vragen over gesteld kunnen worden. 

Een andere vraag om deze grotere strategie te achterhalen is: cui bono? Wie heeft er baat 

bij deze strafexpeditie en waarom? De meest logische partij die baat heeft bij de 

strafexpeditie zijn natuurlijk de Powhatan zelf. Zij kunnen op deze manier wraak nemen 

voor de eerder gebeurde zaken en ze tonen ook dat de Engelsen, met hun vuurwapens, 

aan hun kant staan en dat zij daarom bijna onoverwinnelijk zijn.  
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Langs de kant van de kolonialen gaat de bredere context nog verder. Het ligt voor de hand 

en is reeds vermeld dat dit past in een poging om terug toenadering te zoeken tot de 

Powhatan. Ook het verkrijgen van kinderen uit de volkeren van Virginia was een zeer 

belangrijk gegeven om mee te stappen in deze strafexpeditie, want de Powhatan bleken 

zeer weigerachtig te staan tegenover het afgeven van hun kinderen om “getraind” (lees: 

geïndoctrineerd) te worden door de kolonialen. Zij vonden de behandeling van kinderen 

door de Engelsen afstandelijk, zwaar en streng en konden niet plaatsen dat een kind zou 

weggenomen worden bij zijn of haar ouders.135 Als de expeditie slaagt en er enkele 

kinderen buitgemaakt worden kunnen de Engelsen hen toch “opvoeden” zonder hiervoor 

de ouders te moeten horen. Het doel van deze “opvoedingen” was het vormen van een 

groep christelijke (verengelste) Native Americans die ervoor konden zorgen dat beide 

groepen met elkaar versmolten, want dat was nog steeds het doel van het beleid jegens 

Native Americans. De Engelsen verwachten dat sommige volkeren zich dicht bij de 

Engelse nederzettingen zouden vestigen en dat op die manier economisch, sociaal maar 

ook biologisch met elkaar zouden versmelten en de christelijke verengelste kinderen 

zouden hierin een grote rol spelen.136  

Door het feit dat zij christenen zouden zijn, zouden zij ook andere mensen uit hun 

omgeving kunnen laten kennismaken met het christelijke geloof en hen misschien op die 

manier ontvankelijker maken om zich te bekeren. Want ook de bekering van Native 

Americans was een belangrijk deel van het charter dat door de koning was gegeven om 

de kolonie te stichten. Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat de kolonialen ten volle 

beseften dat de priesters van de Powhatan stevig weerwerk gingen bieden aan deze 

bekeringspraktijken en “that they would continue to poison and infecte their mindes”.137 

Een laatste bemerking bij de ontvoering van deze kinderen is natuurlijk ook dat zij op 

termijn eventueel konden ingezet worden als tolken tussen beide partijen om de contacten 

te vergemakkelijken. Het reeds vroeg inzetten van tussenpersonen die als tolken en 

                                            
135 Alfred A. Cave, Lethal encounters. Englishmen and Indians in colonial Virginia (Santa 
Barbara: ABC-CLIO, 2011), 103. 
136 Alden T. Vaughan, “’Expulsion of the Salvages.’ English policy and the Virginia Massacre of 
1622,” The William and Mary Quarterly 35, nr. 1 (1978): 77. 
137 Cave, Lethal encounters, 78. 



 

 68 

onderhandelaars optraden, maar vooral ook bij de Powhatan verbleven, ondersteunt dit 

inzicht. Vanaf 1608 verbleef de jonge tiener, Thomas Savage, bij de Powhatan in hun 

hoofdstad, Werowocomoco, als deel van een uitwisseling van geschenken om de 

spanningen te doen zakken. Daar leerde hij ook de taal van de Powhatan spreken. Dit zal 

een zeer waardevolle vaardigheid zijn bij zijn latere acties als tussenpersoon.138 Deze 

theorie wordt ondersteund door de pogingen van Walter Raleigh in de vroegste pogingen 

tot kolonisatie om, Native Americans die hij rekruteerde, in de eerste plaats vloeiend 

Engels te laten spreken, ten tweede hen vervolgens grondig te kunnen ondervragen over 

hun land, de economie en etnografie en om hen ten derde bloot te stellen aan het 

anglicanisme.139 

1.11.5. Verdrag 5 1623140 
Op 30 maart 1623 schrijft George Sandys, de poëet, maar eveneens koloniaal 

penningsmeester van de Virginia Company, in een brief aan zijn zus dat “the great king 

(hiermee bedoelt hij Apochanzion) now sues for peace, and offers a restitution of his 

prisoners”. Sandys geeft aan dat zij geneigd zijn in te gaan op de uitnodiging van 

Apochanzion net voor zijn gevangenen.141 Dit verdrag is te situeren binnen de tweede 

oorlog tussen de Engelsen en de Powhatan. Initieel werd geprobeerd om een vrede te 

bekomen na een jaar van vijandelijkheden tussen beide kampen. 22 mei 1623 was de 

datum dat de vredesgesprekken plaatsvonden. In plaats van vrede te willen sluiten hadden 

de kolonialen er niet beter op gevonden om een poging te doen om de Powhatan zo veel 

mogelijk te verzwakken door middel van vergiftigde wijn. Uiteraard is het niet tot een 

verdrag gekomen en gingen de gevechten verder.  

                                            
138 J. Frederick Fausz, “Middlemen in peace and war. Virginia’s earliest Indian interpreters, 1608-
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De aanleiding voor dit jaar van vijandelijkheden was het Jamestownbloedbad van 1622 

waarbij ongeveer een vierde van de inwoners van de kolonie het leven laat.142 Dit bloedbad 

was een aanval van een coalitie onder leiding van de mamanatowick die een enorme 

catastrofe veroorzaakte onder de kolonialen in Virginia.143 Dit bloedbad wordt in meer detail 

besproken bij het volgende verdrag. 

De brief van Sandys is nogal beknopt om een uitgebreide analyse te maken rond het 

gevoerde discours en de behandeling van Native Americans. Hetgeen dat wel opvalt is 

betreffende de linguïstische elementen is het gebruik van de term “the great King”.144 Het 

lijkt me dan toch dat George Sandys, die niet zomaar iemand was in de kolonie, een zeker 

aanzien koesterde tegenover de leider van dit volk en hem niet zomaar wegzette als de 

leider van een of ander prehistorisch volk, maar hem beschouwde als een koning, zoals 

Engeland er zelf ook een had. De tweede bron die gebruikt wordt om deze gebeurtenis te 

reconstrueren is een brief van Robert Bennett die een brief schrijft aan zijn broer Edward 

Bennett, die handelaar zou zijn en op dat moment gevestigd is in Bartholomew Lane in 

Londen. Ook hij maakt melding van “the great Kinge” zoals Sandys dat doet. In deze brief 

zit nog een opvallend kenmerk. Bennett benoemd Native Americans ook als “blodye 

infidelles” en stelt dat als God het wil zij ook onder andere de Nansemond zullen bevechten 

en hun mais zullen afsnijden.145 Duidelijke religieuze elementen die in zeker zin wijzen op 

een afkeer voor de manier van leven van Native Americans en dat de christelijke God, als 

hij het belieft, de kolonialen zal steunen in hun strijd. Dit sluit natuurlijk aan bij de drang die 

er was om Native Americans te bekeren naar het christendom in de vroegere jaren van de 

kolonie.146 Ook in het derde charter voor de Virginia Company of London, dat wordt 

uitgegeven door koning James I in 1612 staat nog vermeld dat dit charter expliciet gericht 
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is aan onder andere zij die het christelijke geloof propageren en zij die mensen redden van 

hun barbaarsheid ten aanzien van beschaafdheid en menselijkheid.147 

De grotere strategie die waar te nemen is bij de Engelsen of eerder de vraag waarom zij 

zijn overgeschakeld tot de vergiftiging van zo veel mensen in plaats van vrede te sluiten 

kunnen is te herleiden op het veranderend beeld dat ontstaat na 1622 rond Native 

Americans en het samenleven met hen in de kolonie. Er ontstaat een beeld van 

ongebreideld vijandschap jegens Native Americans.148 Op 7 oktober 1622 krijgen 

gouverneur Wyat en de Council een brief van de Virginia Company of London. Hierin wordt 

een perfecte verklaring gegeven waarom men liever een poging deed om Native 

Americans te vergiftigen bij een onderhandeling dan effectief vrede te sluiten met hen:  

 …we conceaue it a Sinne against the dead, to abandon the enterprize, till we haue 

 fully settled the possession, for wich so many of our Brethren haue lost theire lives: 

 this is the first thing due from us and you; and the next, wich will likewise much 

 further the other, is a sharp revenge uppon the bloody miscreants, even to the 

 measure that they intended against us, the rooting them out for being longer a 

 people uppon the face of the Earth…149 

Ook voor de Powhatan zijn er achterliggende redenen aan het werk om nu al over te gaan 

naar het sluiten van een vrede. Ook deze reden kunnen gedeeltelijk achterhaald worden 

door middel van een brief aan de gouverneur en de Council van augustus 1622, opgesteld 

door de schatbewaarder en de Council for Virginia. De brief stelt onder andere dat de 

kolonialen de Powhatan moesten:  

                                            
147 A third charter of K. James I. to the treasurer and Company, for Virginia, 12.3.1612, in The 
statutes at large being a collection of all the laws of Virginia from the first session of the 
legislature in the year 1619, ed. William Waller Hening (New York: R. & W. & G. Bartow, 1823), 1: 
98. 
148 Vaughan, “Expulsion of the salvages,” 58 
149 CCLXL Virginia Company. A letter to the governor and the council in Virginia, 7.10.1622, in 
The records of the Virginia Company of London, ed. Susan Myra Kingsbury (Washington D. C.: 
United States Government Printing Office, 1933), III: 683. 
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 …pursue and follow them, surprisinge them in their habitations, intercepting them in 

 theire hunting, burninge theire Townes, demolishing theire Temples, destroyinge 

 theire Canoes, plucking upp theire weares, carying away theire Corne, and 

 depriving them of whatsoever may yeeld them succour or relief…150 

Het mag dus duidelijk zijn dat de Engelsen er alles aan zouden doen om voor eens en voor 

altijd hun problemen met de Powhatan op te lossen en hen zouden proberen uit te roeien. 

Enkel kinderen mochten gespaard worden.151 1623 was een jaar vol honger voor de 

Powhatan. Ook de Engelsen hadden problemen met hun voedselbevoorrading.152 

Hierdoor meende Opechancanough dat de tijd rijp was voor vrede, aangezien er nog veel 

meer slachtoffers gingen vallen door de honger. De overleving van zijn volken had prioriteit 

in dit geval. Het was niet zo zeer het feit dat ze in oorlog waren dat dit in gevaar bracht, 

maar wel de manier van oorlog voeren, namelijk het specifiek vernietigen en buitmaken 

van voedsel. Hierdoor was een snelle vrede essentieel. Deze onderhandeling draait 

uiteraard niet op vrede uit en de oorlog zal nog tot 1632 blijven voortduren. 

1.11.6.Verdrag 6 1632153 
Het conflict dat voorafgaat aan dit verdrag was de tweede Anglo-Powhatan oorlog. Waar 

de gebeurtenis die wordt aangenomen het startpunt te zijn geweest voor de eerste Anglo-

Powhatan oorlog werd veroorzaakt door de kolonialen, is dit voor de tweede Anglo-

Powhatan oorlog anders. De gebeurtenis die als startpunt voor deze oorlog wordt 

genomen, is het Jamestownbloedbad van 1622. Op 22 maart 1622 (in de Boodschapsstijl 

1621), vroeg in de ochtend, kwam er een grote groep Algonquin naar de kolonie onder het 

mom van handel. Eens aangekomen grepen zij naar de wapens en doden zij iedereen op 

hun pad. Verspreid over alle nederzettingen in de kolonie vinden 347 mensen de dood, 

ongeveer een vierde van de totale populatie van de kolonie.154 Over de exacte cijfers 

                                            
150 CCLIL Treasurer and council for Virginia. Letter to governor and council in Virginia, 1.8.1622, 
in The records of the Virginia Company of London, ed. Susan Myra Kingsbury (Washington D. C.: 
United States Government Printing Office, 1933), III: 672. 
151 Vaughan, “Expulsion of the salvages,” 77. 
152 Cave, Lethal encounters, 123. 
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bestaat discussie. Wat echter vaststaat is dat deze ochtend een catastrofe was voor de 

kolonie.155  

De smoking gun voor dit bloedbad was de dood van een vertegenwoordiger van 

Opechancanough waarmee reeds kennisgemaakt wordt bij het verdrag van 1619, Jack 

with the Feather of Nemattanow. Hij ging naar het huis van Morgan, die blijkbaar zeer veel 

zaken had die Nemattanow begeerde, en overhaalde hem om met hem mee te komen 

naar de Pamunkey. Onderweg vermoordde hij Morgan en hij keerde enkele dagen later 

terug naar zijn huis waar hij werd gedood door twee van de bedienden van Morgan. Twee 

weken na de dood van een van de belangrijkste militaire leiders van de Powhatan vielen 

zij aan.156  

Het antwoord van Engeland, de London Company en de kolonie op deze aanval was een 

van totale oorlog. Waar er voordien onderscheid werd gemaakt tussen vijandige volkeren 

en geallieerde volkeren was dit na 1622 gedaan en werd elke Algonquin als een vijand 

gezien.157 Als gevolg van de grote sterfte door de aanval worden veel plantages verlaten 

en volgens gouverneur Wyatt drong een nieuwe hongersnood zich op.158 Honger brengt 

ziekte met zich mee en ziekte brengt dood met zich mee. Ook voor Virginia was dit niet 

anders in de zomer die volgde op de aanval van 22 maart stierven nog eens 500 kolonialen 

aan iets wat de gouverneur zal beschrijven als “generall sicknesse”. De afhankelijkheid 

van de Powhatan in hun voedselbevoorrading, zoals vaak bepaald in eerdere verdragen 

(cfr. supra), speelde de kolonialen ook in deze periode ook weer parten.159   

Zo kon de London Company door gebrek aan middelen geen voedsel sturen en door de 

nakende hongersnood ook beslissen om geen extra kolonialen te sturen. Wyatt wilde de 

voedselafhankelijkheid verder af bouwen en besliste om meer mais te planten. De oogsten 

van 1622 en 1623 zullen echter ontoereikend blijken. Om toch voldoende voedsel te 

verkijgen worden raids tegen de volkeren onder Opechancanough, en handel met de 
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volkeren buiten zijn invloedsfeer opgestart. Dit laatste diende zo vredig mogelijk te 

gebeuren indien mogelijk, maar met geweld indien nodig. Deze handelsopdrachten waren 

geen algemeen succes en de omstandigheden in Virginia bleven zeer precair.160 

Een totale oorlog en de daarbij horende uitroeiing van de Powhatan was niet mogelijk in 

de situatie waarin Virginia zich bevond in de jaren na de aanval van Opechancanough. 

Buiten het afbranden van dorpen en het vernietigen van gewassen was de oorlog eerder 

bescheiden.161 Volgens Schroeder was een totale oorlog ook niet mogelijk aangezien de 

totale mankracht van de kolonie nodig was om voldoende voedsel te produceren.  

Zo stelde een brief gericht aan de Privy Council in Londen dat de kolonie 500 bijkomende 

soldaten nodig had in de komende jaren om de oorlog met de Powhatan ten volle te 

voeren.162 Zoals reeds besproken in het verdrag van 1623 (cfr. supra) ijverde 

Opechancanough in 1623, dus slechts een jaar na de start van het conflict voor een vrede, 

maar dit verliep niet hoe hij het zich had voorgesteld. Onder leiding van Tucker werd de 

delegatie van de Powhatan in een hinderlaag gelokt en een deel van hen vergiftigd en 

gedood.163 Uiteindelijk bestond de oorlog uit een soort van aaneenschakeling van acties 

en reacties sinds de initiële aanval.164 Grotere slagen zijn eerder uitzonderlijk, een 

voorbeeld hiervan is die van in de herfst van 1624 waarbij Wyatt een groep van 60 

kolonialen leidde om een raid uit te voeren tegenover een Powhatan dorp, waar zij 

verwelkomd werden door een intertribale troepenmacht van om en bij de 800 krijgers.165  

Uiteindelijk komt er op het einde van 1632 verandering in de zaak en zochten beide partijen 

toenadering tot elkaar om vrede te bekomen.166 Er is uiteraard een vermoeden dat deze 

onderhandelingen vrij koel verliepen en dat het geen verdrag was waarop een vriendschap 

werd bezegeld. Er valt wel een zaak te maken dat dit een absoluut kantelpunt was in de 
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relaties tussen de kolonialen en Native American. Een harmonieuze samenleving was 

uitgesloten en een manier van leven met twee aparte groepen, met zeer weinig onderling 

contact, drong zich op. Het verdrag en de specifieke bepalingen zijn verloren gegaan 

tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Het vermoeden is dat de vrede vooral draaide rond 

contact- en conflictsbeperking, wat wordt gestaafd door de bouw van een palissade in 

1634.167 Door het gebrek aan exacte bepalingen is het moeilijk na te gaan hoe Native 

Americans in deze context behandeld werden. 

Of dit verdrag in een grotere strategie past is ook onduidelijk door het gebrek aan concrete 

inhoud. Volgens Cave zijn het de Powhatan zelf die aanzetten tot vrede vroeg in 1632. Het 

past dus in ieder geval niet in een groter geheel van de Engelsen die in die periode 

halsstarrig iets wilden bereiken. Sterker zelfs, binnen de kolonie waren er twee stromingen. 

De een ambieerde het status quo, tot deze groep behoorde onder andere gouverneur 

Harvey. De andere kant wilde verder gaan met de oorlog en beoogden de uitroeiing van 

Native Americans in Virginia. Ook de opvolger van Harvey, gouverneur Wyatt, beoogde dit 

status quo, maar zoals reeds vermeld, was een totaal contactverbod moeilijk te handhaven. 

Prominente kolonialen claimden meer en meer land dat aan de Powhatan toebehoorde en 

verdiende fortuinen met de handel in hertenhuiden en pelsen. Dit was niet mogelijk 

geweest als de perpetuell enmity behouden werd.168 Het is dus niet ondenkbaar dat deze 

vrede voor een bepaalde groep in Virginia een zeer welgekomen geschenk was om hun 

koloniaal avontuur het waard te maken. De meeste kolonialen waren dan ook meer gebaad 

bij een vredevolle commerciële relatie met de Powhatan dan een vijandige. Het beleid van 

perpetuall enmity zou hun afzetmarkt zeer sterk verkleinen en vermoedelijk voor zeer veel 

wrevel zorgen binnen de groep kolonialen zelf. Er kan dus betreffende grotere strategie 

wel gesteld worden dat het mogelijk is dat er economische stimulansen waren om toch 

over te gaan naar een staken van de vijandigheden.  
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1.11.7. Verdrag 7 1646169 
De oorlog die voorafgaat aan dit vredesverdrag is de derde Anglo-Powhatan oorlog, die 

gelijkaardig begint als de tweede. Als aanzet van deze oorlog voerde Opechancanough 

wederom een aanval uit op de Engelse nederzettingen in Virginia. Het was ongeveer 

midden april wanneer de aanval uiteindelijk plaatsvond. Opechancanough was op dat 

moment ouder dan negentig jaar en in zeer slechte fysieke gezondheid. Mentaal was hij 

echter wel nog bij de pinken en zijn organisatorische vaardigheden waren nog steeds sterk 

aanwezig. Hij was zich ervan bewust dat het onmogelijk was om de Engelsen definitief te 

verdrijven na het bloedbad van 1622 en de tien jaar van oorlog die daarop volgden. Maar 

een gerucht van burgeroorlog onder de Engelsen leidde hem ertoe om toch nog een poging 

te wagen. Rountree geeft twee opties die Opechancanough gehad moest hebben om nog 

over te gaan op een aanval. Enerzijds kon hij gedacht hebben dat de Engelsen niet in staat 

waren om nog enige vorm van groot verzet op poten te zetten aangezien hun 

staatsstructuren mogelijks sterk verzwakt waren ten gevolge van de Engelse burgeroorlog, 

waardoor zijn kans op slagen significant groter werd. Anderzijds kon het ook zijn dat hij 

door zijn grote leeftijd nog een laatste “protest” wilde organiseren tegen de indringers.170 

Voor de nieuwe generatie krijgers van de Powhatan, van na de laatste oorlog tussen beide 

partijen, was het de kans om hun krijgskunst en dapperheid te bewijzen.171  

De aanval kende een gelijkaardig verloop als die van 1622. Veel kolonialen werden verrast 

door initieel vriendelijk geachte Powhatan. De uitkomst was wel anders. In plaats van een 

massale slachtpartij werden er veel meer gevangenen meegenomen. Rountree meent dat 

ze dat deden om losgeld te krijgen. Ook de verdere gebeurtenissen verlopen anders dan 

in 1622. Zo zal de eerste grote aanval niet gevolgd worden door enkele kleinere guerilla-

aanvallen, maar wel door een massale terugtrekking in de wouden. Het ging zelfs zo ver 

dat enkele volkeren hun thuisland volledig verlieten en naar het huidige North Carolina 
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trokken.172 Uiteindelijk zullen volgens de overlevering om en bij de 400 kolonialen sterven. 

De nauwkeurigheid van deze cijfers is uiteraard niet na te gaan, maar het geeft een 

indicatie.173 

De Engelsen veerden echter zeer snel terug na de aanval en hanteerden een verdeel-en-

heersstrategie. Door de onderlinge spanningen binnen de Powhatan uit te spelen konden 

de kolonialen de volkeren die eerder getrouwheid aan Opechancanough gezworen 

hadden, losweken van zijn gezag en hem zo sterk verzwakken. De aanvallen die 

uitgevoerd werden door de kolonialen gebeurden zowel te voet als door middel van 

landingen met vaartuigen aan de dorpen van Native Americans.174 In de zomer van 1644 

vond er een aanval plaats op de Pamunkey, het volk van Opechancanough. Deze was 

echter onsuccesvol daar de Pamunkey liever terugtrokken dan de conforntatie aan te gaan. 

Doorheen de herfst en winter werden er dorpen geplunderd en afgebrand langs de James 

rivier. Ook werden er verschillende forten gebouwd diep in “vijandig” gebied die als 

uitvalsbasis moesten dienen voor de plundertochten, namelijk Fort Royal en Fort 

Appamattucke. In de zomer van 1645 waren de raids dermate ver gevorderd dat het laatste 

dorp van de Chickahominy in de streek gevallen was. Zij verhuisden naar de streek rond 

de Mappatoni rivier.175 De Chickahominy hadden in 1616, twee jaar na het verdrag met de 

kolonisten, Opechancanough verkozen als hun leider (waardoor zij onder zijn 

“confederatie” kwamen). Dit deden zij na een list van Opechancanough waarbij hij de 

Engelsen tegen hen had opgezet aangezien zij hun tribuut niet meer konden betalen. Zo 

was hij er toch in geslaagd iets te verwezenlijken wat Powhatan zelf niet was gelukt.176 

Ook de Weyanoke kregen het zwaar te verduren tijdens deze raids en hebben zich op een 

bepaald moment de vraag gesteld of het nog wel haalbaar was om hun nederzettingen 

aan de James rivier te behouden. Het antwoord op deze vraag was een precedent binnen 

de volkeren onder Opechancanough. De Weyanoke beslisten om los te breken van de 
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mamanatowick en weg te trekken uit hun leefgebied richting het zuiden. Deze beslissing 

was zeer significant daar de Weyanoke een volk waren dat echt in het kerngebied van de 

macht van Opechancanough leefde en niet zomaar in de periferie. De desintegratie van 

het “rijk” van Opechancaough was ingezet.177  

In de lente van 1646 vond er een aanval plaats onder leiding van gouverneur sir William 

Berkeley zelf. Deze aanval richtte zich op de Pamunkey en had als resultaat dat 

Opechancanough gevangen werd genomen. Hij werd gevangen gezet in Jamestown en 

uiteindelijk door een van de bewakers dodelijk verwond met een pistool.178 Na de dood van 

Opechancanough kwam er een nieuwe mamanatowick, Necotowance. Het zal met hem 

zijn waarmee de kolonialen in de herfst van 1646 vrede sluiten. Deze vrede ging verder op 

het elan van die van 1632, maar verzwakt de absolute scheiding wel enigszins. Zo zullen 

er bepaalde samenwerkingen komen tussen beide partijen, zoals bijstand in oorlogen en 

de bekrachtiging van de nieuwe mamanatowick door de gouverneur van Virginia. Ook 

zullen zij tribuut moeten betalen als jaarlijke hernieuwing van het verdrag.  

Hoe werden Native Americans in dit verdrag behandeld? Wederom komt de bepaling “king” 

terug als men het heeft over de mamanatowick. Ook als men sprak over de landen die hij 

onder zich heeft spreekt men over “kingdome”.179 Dit is opvallend omdat dit in dezelfde 

bepaling terugkomt als de opsteller van het verdrag het heeft over de koning en majesteiten 

van Engeland. Door hetzelfde gebruik van titel “koning” stond zowel de koning van 

Engeland als Necotowance op dezelfde hoogte als het aankomt op bijvoorbeeld het gebied 

van precedentie. Nu uiteraard onderwierp Necotowance zich aan de staatshoofden van 

Engeland waardoor, na het afsluiten van het verdrag, deze precedentie, waarin zij gelijk 

zouden zijn, niet meer zo was. Het gebruik van het woord “king” is toch veelzeggend.  

Verder doorheen het verdrag kan er toch opgemaakt worden dat de Engelsen Native 

Americans beschouwden als een minderwaardige, te wantrouwen groep mensen. Eerst en 

vooral is dit te zien door het feit dat zij zich, zelfs als zogezegde onderdanen van de 
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Engelse staatshoofden, niet in de kolonies mochten begeven zonder een bepaalde 

procedure. Als zij deze procedure niet volgden, bekochten zij dit met hun leven, terwijl er 

voor de kolonialen niet zulke straffen zijn. Zij waren dus niet gelijk in behandeling. 

Eveneens de bepaling dat zij zich niet meer mochten vestigen in bepaalde gebieden toont 

aan dat er gescheiden gemeenschappen moesten ontstaan. Het gaat zelfs dermate ver 

dat om te voorkomen dat zomaar elke Native American werd gedood deze herkenbaar 

moest zijn als boodschapper van de mamanatowick of weroance.180 De Engelsen 

daarentegen moesten wederom niet op zo’n manier herkenbaar zijn. Nogmaals een teken 

van ongelijkheid. 

De grotere strategie voor Necotowance lijkt onbestaande. Voor hem lijkt het op het moment 

na de dood van Opechancanough opportuun om zo snel mogelijk over te gaan tot het 

sluiten van een vrede om nog iets van zijn macht te kunnen consolideren. Uiteraard zijn er 

veel volkeren afgebroken van het samenwerkingsverband of de confederatie zoals die 

bestond onder Powhatan en Opechancanough, maar er blijven er nog wel een paar over. 

Die onderwerpt hij nu gezamenlijk aan de Engelsen met hem als hoofd. Voor de Engelsen 

blijkt de strategie van verdeel en heers wel gewerkt te hebben. Hierdoor was de macht van 

de mamanatowick gebroken en zijn zij erin geslaagd om het oude zeer van de bijna 

constante vijandelijkheid en het continue conflict te breken. Het vermoeden is er dat men 

met deze vrede een definitief einde wou brengen aan de moeilijkheden die de kolonie en 

Native Americans gekend hadden sinds de stichting van Jamestown in 1607. De creatie 

van gescheiden gemeenschappen moest ervoor zorgen dat er eindelijk geen oorlogen 

meer zouden komen. De Engelsen hebben er met dit verdrag alles aan gedaan om Native 

Americans voor eeuwig en altijd te verbannen en de hoop op een vredevol samenleven op 

te geven. 

1.11.8.Verdrag 8 1677 Middle Plantation181 
Het verdrag is geschreven naar aanleiding van Bacon’s Rebellion, die plaatsvond in 1676 

en werd gestart door kolonialen uit Virginia. Hun leider was Nathaniel Bacon, vandaar de 

naam van de opstand. Hun belangrijkste doel was om de heerschappij van de gouverneur 

                                            
180 Treaty between the English and the Powhatan Indians, 5.10.1646, 679-81. 
181 Articles of peace, 3-18. 



 

 79 

van de kolonie, William Berkeley, omver te werpen.182 Een van de redenen voor de opstand 

is, volgens Warren Billings, het ontbreken van een beleid ten aanzien van de Native 

American bevolking. Berkeley probeerde wel te evolueren naar vrede met Native 

American, maar faalde.183 Waarom is dit een van de meest voor de hand liggende reden 

voor het sluiten van de vrede? Simpelweg omdat het vrij letterlijk in the articles of peace 

zelf staat. In artikel vier van het verdrag wordt uitgelegd dat de Engelse kolonialen meer 

land in westelijke richting wilden claimen en zo land opeisten van Native American, die 

vergeldingsacties ondernamen tegen de Engelsen door hun vee te stelen en te doden. 

Deze plunderingen en het gebrek aan reactie van de gouverneur brachten de mensen in 

de kolonie, die zich zorgen maakten over hun veiligheid, van streek en deze 

ontevredenheid, samen met de persoonlijke grieven tegen de gouverneur, hebben ertoe 

geleid dat Bacon een opstand lanceerde.184  

Ongeveer duizend inwoners van de kolonie namen de wapens op tegen het bewind van 

Berkeley en begonnen Native Americans aan te vallen als vergelding voor hun eerder 

geleden verliezen en staken uiteindelijk op 19 september 1676 Jamestown zelf in brand 

op bevel van Bacon. Het mag duidelijk zijn dat het conflict breder was dan simpelweg een 

oorlog tussen Native Americans en de kolonialen, maar dat er zeker sprake was van een 

burgeroorlog tussen het kamp van Berkeley en het kamp van Bacon. Gouverneur Berkeley 

stelde dat de oorlog van Bacon tegen Native Americans illegaal was, ook al had hij hiervoor 

toestemming gekregen van de House of Burgesses. Aangezien de oorlog niet was 

goedgekeurd door de vorst wierp Berkeley zich op als ware vertegenwoordiger van Charles 

II in Virginia. Volgens Reed moet dit wel genuanceerd worden door te stellen dat Berkeley 

vooral zelf deze goedkeuring wilde geven als vertegenwoordiger van de koning. Bacon 

dacht hier anders over en beweerde zelf de echte vertegenwoordiger te zijn van de koning, 
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aangezien hij als enige de inwoners van de grensstreek begreep en op die manier de 

vertegenwoordiger was van het volk en daardoor van de koning.185  

De opstand werd in eerste instantie onderdrukt door enkele koopvaardijschepen die 

kanonnen aan boord hadden en die de kant van de gouverneur gekozen hadden.186 De 

troepen van de koning kregen op die manier genoeg tijd om aan te komen voordat de 

kolonie verloren ging.187 Bacon was zelf al gestorven toen de rebellie definitief de kop werd 

ingedrukt. Hij werd op 26 oktober 1676 begraven.188 Op 24 januari 1676 werden de 

overgebleven leiders van de zuidelijke rebellen berecht. Het resultaat: twee van hen 

werden opgehangen, een stierf in de gevangenis en twee ontsnapten en sloten zich terug 

aan bij de rebellie in het noorden. Het was duidelijk dat Berkeley terug de had macht over 

de kolonie.189 Na de terugkeer van de vrede in Virginia was het tijd om na te denken over 

voorkomen in plaats van genezen. Het resultaat van deze denkoefening is het Treaty of 

Middle Plantation. 

Dit verdrag bepaalde onder andere dat de ondertekenaars onderdanen werden van de 

koning van Engeland en dat zij geallieerd waren aan de kolonie en hen moesten helpen bij 

aanvallen. Ook zullen door middel van het verdrag de voorlopers van reservaten gesticht 

worden voor in dit geval de Pamunkey en Mattaponi. Tot slot wordt er in het verdrag ook 

gehint naar een gelijke berechting voor zowel Native Americans als kolonialen.190 Het is 

ook opvallend dat dit het enige verdrag is waar er nog een indruk is van hoe het er bij de 

opstelling uitgezien moet hebben met de overname van onder andere de validatietekens. 

Over de behandeling van Native Americans is op linguïstisch gebied te zien dat in ieder 

geval de benoeming van “king and queen” terugkomen als de opsteller het heeft over de 
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leiders van Native Americans.191 Nogmaals gaat het hier naar alle waarschijnlijkheid toch 

over een soort van respect dat de leiders van Native Americans genoten ten aanzien van 

de kolonialen.  

Een volgend opvallend tekstueel element is de zeer verzoenende taal die gesproken wordt 

doorheen heel het verdrag. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in onder andere artikel vier 

waarbij men spreekt over de gezamenlijke klachten die beide partijen hebben. Een ander 

voorbeeld is te vinden in artikel vijf, waarin men vermeldt dat elke overtreding door de 

Engelsen zal behandeld worden door de rechtbank.192 

Betreffende de handelingen die vooropgesteld worden in het verdrag zijn er vooral 

positieve bepalingen waar te nemen met betrekking tot de behandeling van Native 

Americans. Enerzijds is er artikel drie dat stelt dat indien een volk te weinig land zou 

hebben dat de overheid meer land zou voorzien opdat zij toch voldoende zelfvoorzienend 

konden zijn.193 Dit toont toch ergens wel aan dat ze niet zomaar aan hun lot overgelaten 

zouden worden moest blijken dat er echt een tekort was aan grond om voldoende voedsel 

te verbouwen. Een tweede voorbeeld is de wederzijdse bescherming die gevraagd wordt 

in artikel vijf en tien. Deze artikels impliceren een wederkerigheid die duidt op een zekere 

gelijkwaardigheid tussen beide partijen.194 Artikel zes staat dan weer garant dat de 

Powhatan niet zonder aanleiding vastgezet worden.195 Dit is een duidelijke vorm van 

respect naar Native Americans toe. Een negatief artikel is dat zij niet meer zomaar mogen 

gaan en staan waar ze willen en ook niet zomaar bepaalde handelingen uitvoeren met 

betrekking op hun levensonderhoud. Zo zullen zij, zoals beschreven in artikel zeven, 

aangifte moeten doen als zij bijvoorbeeld gaan vissen. Er wordt wel aan toegevoegd dat, 

indien zij aangifte doen, dit nooit geweigerd zal worden (indien hun handeling niet nuttig is 

voor de Engelsen, dit is natuurlijk zeer arbitrair).196 Ook in hun wapendracht en culturele 
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gebruiken worden zij beperkt middels dit verdrag. Zo mogen zij, dankzij artikel acht, zich 

niet meer vermommen als zij in contact komen met de Engelsen.197 

er kan geconcludeerd worden dat dit verdrag nogal wisselend is qua behandeling naar 

Native Americans toe. Enerzijds is er de duidelijke wil om een gebalanceerde vrede te 

sluiten en spreekt men verzoenende taal. Anderzijds worden Native Americans wel degelijk 

in hun bewegingsvrijheid en in hun culturele uitingen beperkt.  

Welke grotere strategie is hier aan het werk? Er is uiteraard de voor de hand liggende 

keuze om vrede te sluiten na Bacon’s Rebellion. Het beste wat de kolonie kon doen was 

het voorkomen van een nieuw, of voortgezet, conflict met hun buren. Er spelen nog andere 

factoren mee in deze vrede en vooral de onderwerping die gebeurt. Zoals beschreven in 

de inleiding (cfr. supra) is de periode voorafgaand aan dit verdrag getekend door de derde 

Engels-Nederlandse oorlog. Sommige officieren van de militie lieten optekenen dat, indien 

de Nederlanders de kolonie zouden aanvallen en als Native Americans dit ook zouden 

doen, de kolonie niet in staat zou zijn om zich te verdedigen.198 Charles II zou de Pohatan 

heel goed kunnen gebruiken als zijn bondgenoten, dit zowel als een defensieve als een 

offensieve maatregel. Defensief in de zin dat de Nederlanders met de publicatie van het 

verdrag zouden weten dat Native Americans geallieerd waren met de Engelsen en dat het 

erg moeilijk zou zijn om hen te overtuigen om hen te verraden. Offensief in de zin dat ze 

echt geallieerd waren en dat ze beloofden voor elkaar ten strijde te trekken.  

Ook voor Native American, of toch zeker bepaalde figuren binnen deze gemeenschappen, 

was er een grotere strategie verbonden aan deze vrede. Zoals beschreven in het 

onderdeel over het verdrag van 1646 was het grote “rijk” van Opechancanough niet meer 

wat het was na de vrede van 1646. Dit verdrag brengt daar in zeker zin verandering in. In 

artikel twaalf wordt beschreven dat Cockacoeske terug alle naties onder zich heeft die van 
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oudsher deel uitmaken van het rijk van Powhatan.199 Deze naties waren zowel qua 

oppervlakte als qua bewonersaantallen slechts schimmen van zichzelf. 

1.11.9.Verdrag 9 1677 Albany200 
In 1677 worden er nog grote vredesonderhandelingen opgestart, deze keer niet met de 

Powhatan maar met de Haudenosaunee. Niet enkel Virginia is betrokken partij aan de kant 

van de kolonialen, maar ook Maryland is betrokken. De kolonialen worden gezamenlijk 

vertegenwoordigd door kolonel Henry Coursey van Maryland. De totstandkoming van deze 

vrede was een zeer lang proces. Virginia en Maryland stuurde, onder toezicht van New 

York en met medewerking van Pennsylvania, meerdere diplomatieke delegaties om deze 

tot stand te laten komen. Coursey kreeg in 1677 beloften los van de Haudenosaunee om 

een vrede te bekomen.201 Kolonel William Kendall en kolonel Southey Littleton volgden 

deze twee jaar later, in 1679, op. Uiteindelijk zullen moeilijkheden tussen de kolonialen en 

de Haudenosaunee ertoe leiden dat de gouverneur van Virginia en New York zelf afreizen 

naar Albany om een duurzamere vrede te bekomen.202 

Er is een grote verscheidenheid aan conflicten die zijn voorafgegaan aan de reeks 

verdragen met de Haudenosaunee die allemaal deel uitmaken van de Covenant Chain. 

Met de Covenant Chain wordt de reeks verdragen bedoeld die ontstonden rond het derde 

kwart van de zeventiende eeuw en waarvan zowel het verdrag van 1677, 1679 als 1684 

deel van uitmaken. Concreet zijn er vier grote conflicten die hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van deze reeks verdragen. Het meest prominente dat Barr aanhaalt in zijn 

werk The Iroquois league at war is King Philip’s war. Dit conflict was een opstand van 

Native Americans uit New England onder leiding van Metacomet (King Philip) tegen de 
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Engelsen. In de herfst van 1675 woede deze oorlog nog volop wanneer er krijgers van 

Metacomet naar Albany komen om te handelen en munitie te verkrijgen met als doel verder 

te strijden. Concreet werden de Haudenosaunee het eerst ingezet in dit conflict bij deze 

gebeurtenis. De troepen van Metacomet hadden kamp gemaakt op veertig kilometer ten 

oosten van Albany, waar zij buiten het bereik van de vijand meenden te zijn. Dit was echter 

buiten gouverneur Andros van New York gerekend, die erin was geslaagd om een alliantie 

met de Haudenosaunee te vormen voor Metacomet dit kon doen.203 Hij bracht families van 

de Haudenosaunee naar Albany waar hij hen van kost en inwoon voorzag. Op die manier 

konden hun krijgers vlot bij de troepen van Metacomet komen. In februari 1676 was het 

zover en vielen ongeveer 300 Haudenosaunee het kamp aan. Zij slaagden erin om 

ongeveer zeventig mannen te doden en het kamp te vernielen. Daarmee was de toon gezet 

en doorheen de lente en zomer van dat jaar kwamen er nog meer aanvallen. Tegen de 

herfst was de alliantie van Metacomet verslagen.204 

Ook Bacon’s Rebellion duikt hier weer op als rede voor de totstandkoming van de 

verdragen. Hierbij geeft Barr dat het in dit geval gaat over de oorlog tussen de 

Susquehannock en de kolonie van Virginia en Maryland. Zie het verdrag van 1677 Middle 

Plantation voor een algemene beschrijving van Bacon’s Rebellion. Het conflict tussen de 

Susquehannock en de twee kolonies zal hier verder beschreven worden. In 1675 groeit 

een handelsdispuut over al dan niet gestolen zwijnen uit tot een oorlog. Een groep Doeg 

wordt gedood als zij proberen om zwijnen te confisqueren van een boer als betaling voor 

goederen die zij hem verkocht hadden. Hun dood resulteerde in verschillende raids langs 

beide kanten en al snel waren zowel Maryland als Virginia betrokken in het conflict. Als de 

Susquehannock vroeg in het conflict vrede wensen laat John Washington (overgrootvader 

van George Washington) een belangrijk dorp omsingelen en verschillende leiders van de 

Susquehannock vermoorden. Hierdoor escaleert het conflict dan weer en de 

Susquehannock vallen massaal de afgelegen boerderijen aan de Potomack rivier aan. De 

koloniale overheid van Virginia grijpt slechts matig in en uiteindelijk zal Nathaniel Bacon 
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beginnen met het massaal en zonder onderscheid doden van Native Americans. het zal 

wederom gouverneur Andros zijn die door te dreigen met de Haudenosaunee mede een 

einde maakt aan de oorlog. Hij overtuigt de Susquehannock om de regio van de Potomac 

te verlaten en zich te vestigen onder de jurisdictie van New York. Andros hoopte dat zij 

zouden vermengen met de Haudenosaunee en zo de Anglo-Irokeese alliantie nog sterker 

zouden maken, maar dit gebeurde niet zo massaal. Zij gingen op in een grote 

verscheidenheid aan andere volkeren, waaronder enkele onder de Haudenosaunee 

ressorteerden.205  

Ook de Beveroorlogen speelden een rol in de totstandkoming van deze verdragen. Rond 

het midden van de zeventiende eeuw was praktisch iedereen in het noordoosten van 

Amerika in oorlog met de Haudenosaunee. Deze oorlogen, hoewel er zeker ook 

economische motieven waren, waren een overlevingsstrijd voor de Haudenosaunee. Door 

de infectieziekten die de Europeanen met zich meebrachten, stierven een enorm aantal 

Native Americans en ook de Haudenosaunee bleven niet gespaard.206 De Haudenosaunee 

kozen voor een reeks mourning wars om hun doden te wraken, maar ook om hun bevolking 

aan te vullen en zo hun naties te redden. Zij hadden nood aan krijgsgevangenen om rituele 

folteringen op uit te voeren om de onzichtbare moordenaar te verdrijven, maar ook om hun 

bevolkingsaantallen op te krikken.207 De oorlogen gingen zelfs dermate ver dat in de jaren 

veertig van de zeventiende eeuw de Huron praktisch waren opgehouden te bestaan als 

een autonome natie.208 Op het einde van de jaren veertig breidde de oorlog uit naar de 

Petun, die de gevluchtte Huron van onderdak hadden voorzien.  

Ook Frankrijk werd betrokken in de oorlog, aangezien de Huron hun belangrijkste 

handelspartners waren in de regio. Hier dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat 

de aanvallen uitgevoerd op Franse posities niet het doel hadden om gevangenen te 

nemen, zoals bij de Huron, maar wel effectief om de Fransen uit te schakelen.209 Van alle 
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Five Nations waren de Mohawks het meest problematisch voor de Fransen. Verschillende 

forten langs de rivier de Richelieu, die zich uitstrekten tot aan het meer van Champlain, 

werden gebouwd sinds de komst van een Frans leger in 1665. De Franse vestingwerken 

langs de favoriete invasieroute van de Five Nations hielden de aanvallen van de Mohawks 

niet helemaal tegen, maar maakten het voor de Fransen wel gemakkelijker om erop te 

reageren. Ze dienden ook als een imposante onderhandelingstroef voor pro-Franse 

Haudenosauneeleiders, die hun volk ervan probeerden te overtuigen dat vrede met de 

Fransen de voorkeur verdiende boven oorlog. Bezorgd over de dreiging van een komende 

Franse militaire actie, sloten alle groepen van de Haudenosaunee, behalve de Mohawks, 

een vredesakkoord met Nouvelle-France eind 1665.210 Uiteindelijk zullen ze in 1666 vrede 

sluiten, niet omdat ze het eens waren met de rest van de leden van hun confederatie, maar 

eerder omdat er geen andere leefbare optie was.211 

Tot slot hadden ook de Engels-Nederlandse oorlogen een invloed hadden op de 

totstandkoming van deze reeks verdragen. Sinds de aankomst van de Nederlanders in 

Noord-Amerika hebben de Mohawk pogingen gedaan om toegang te krijgen tot de handel 

met de Nederlanders om zo ingang te krijgen tot de Europese goederenmarkt. Rond 1635 

slaagden zij hierin en maakten ze het hun doel om voor alle handel van de Nederlanders 

met de Noordelijke volkeren als tussenpersoon op te treden.212 Maar zoals reeds 

beschreven in het onderdeel over de Engels-Nederlandse oorlogen zal de kolonie van de 

Nederlanders in Noord-Amerika in handen komen van de Engelsen en moeten de 

Haudenosaunee dus op zoek naar een nieuwe bondgenoot die hen kan voorzien van 

vuurwapens. Die vinden ze bij de Engelsen zelf, en een complexe reeks verdragen 

gevormd tussen 1675 en 1686 komt tot stand, die reeks wordt de covenant chain 

genoemd.213 
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Is het mogelijk om de methode van critical discourse analysis (CDA) toe te passen op deze 

bronnen? De documenten komen uit een uitgave van The Livingston Indian records. Deze 

verzameling aan bronnen werd samengesteld door Robert Livingston de Oudere. Hij werd 

op 13 december 1654 geboren in Ancrum in Schotland en stierf op 1 oktober 1728 in het 

koloniale New York.214 In 1675 werd hij benoemd tot secretary for Indian affairs waardoor 

hij een aparte lijst moest bijhouden van alle contacten die met Native Americans 

plaatsvonden.215 Binnen zijn functie als medewerker van de stad Albany werd hij bekend 

met alle aspecten van lokale verdediging en diplomatie met Native Americans. Een 

belangrijk onderdeel van zijn job was ook het doorsturen van verslagen van belangrijke 

samenkomsten met Native Americans naar de gouverneur, wat hij zeer plichtsbewust 

deed. Door zijn functie had hij ook directe toegang tot de handel met de Haudenosaunee, 

wat ook zeer belangrijk was voor hem als ondernemer.216 Het is dus duidelijk dat Livingston 

toegang had tot belangrijke documenten en het daardoor niet ondenkbaar was dat hij 

afschriften hiervan bewaarde die zijn overgeleverd. Het lijkt me bijgevolg relevant om de 

verdragen te analyseren door middel van CDA.  

Opvallend in de bron is de verzoenende toon die gehanteerd wordt. Zo stelt Cournsey dat 

zowel Maryland als Virginia bereid zijn om al hetgeen dat gebeurd is te vergeten en te 

begraven. Ook noemt de kolonel Native Americans “good Neighboures and friendes” wat 

natuurlijk in het pacificatiediscours past na de gebeurtenissen doorheen de Engelse 

kolonies en daarbuiten in de periode die deze verdragen voorafgaat (cfr. supra).217 Ook 

het gebruik van wampum valt op. Wampum was een voorwerp dat eerst intertribaal werd 

gebruikt en pas later tussen bijvoorbeeld de Haudenosaunee en de kolonie New York.218 

Als Coursney spreekt over Native Americans uit zijn streek spreekt hij wel over “our 
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Persons”, een uitdrukking van bezit die kan duiden op een ondergeschikte, op 

neergekeken rol binnen de samenleving.219 Verder in de beschrijving wordt dit bezit echter 

genuanceerd naar “Indians living with us”, een belangrijke nuance wel, waardoor het lijkt 

alsof “our Persons” meer verwijst naar een term die te vergelijken valt met “onze 

bewoners”, zeker binnen de context van de vertegenwoordiging van kolonies.220 

Hier geeft ook de koloniale overheid wampum aan de Haudenosaunee, waaruit blijkt dat 

ook zij het belang inzagen om zich in zekere zin te conformeren aan de gebruiken van 

Native Americans om het beoogde resultaat te bekomen. Uiteraard is het bekomen van 

een positief resultaat de primaire doelstelling binnen een onderhandeling, maar het 

respecteren van de gebruiken van een andere partij duidt toch in zekere zin op een respect 

jegens hen. Hetgeen wel opvallend is, is dat de Haudenosaunee zelf geen wampum 

gebruiken in dit geval, zij kiezen ervoor om beverhuiden en hertenvellen te geven, een zeer 

belangrijk en lucratief handelsgoed.221 De vraag naar pelsen leidde volgens Glover tot een 

economische specialisatie, die op haar beurt weer leidde tot een interdependentie en “a 

striking degree of unity among New England Native peoples” wat dan weer zorgde voor 

het op gang brengen van een wederkerende diplomatie die draaide rond de handel in 

huiden, Europese goederen en wampum.222 Ook het overnemen van de termen die de 

Haudenosaunee zelf gebruikten en die niet aanpassen naar bijvoorbeeld “leader” of “king” 

maakt duidelijk dat het voor de kolonialen, of toch in ieder geval de hogere echelons van 

het bestuurlijke apparaat van de kolonies, notie moesten hebben van de gebruikelijke 

terminologie als men in contact kwam met Native American.223 De tekst zal vooral gebruikt 

worden door de gouverneur en zijn entourage. Er is dus niet meteen een reden waarom 

bijvoorbeeld meer beladen termen om het sentiment van de schrijver en de gebeurtenissen 

uit te drukken niet gebruikt zouden worden om deze processen te beschrijven. 

                                            
219 Propositions of Colonel Coursney in behalf of Maryland and Virginia, 30.6.1677, IV: 270. 
220 Propositions of Colonel Coursney in behalf of Maryland and Virginia, 30.6.1677, IV: 270. 
221 Colonel Coursney obtains agreement with Iroquois, 6.8.1677, IV: 271-72. 
222 Jeffrey Glover, Paper sovereigns. Anglo-Native treaties and the Law of Nations. 1604-1664 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014), 130. 
223 Colonel Coursney obtains agreement with Iroquois, 6.8.1677, IV: 271. 
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Concluderend kan voor de behandeling van Native Americans in dit verdrag niet gezegd 

worden dat zij merkelijk slecht behandeld worden. Door de aanpassing van de kolonialen 

naar hun gebruiken van onder andere wampum lijkt het alsof er een echt vredevolle 

samenleving gezocht werd in 1677.  

De grotere strategie achter deze reeks verdrag zal pas algemeen besproken worden bij 

het laatste verdrag uit deze reeks, namelijk dat van 1684, dit om onnodig veel herhaling te 

voorkomen. Zo zal ook de algemene informatie enkel vernoemd zal worden bij dit verdrag. 

1.11.10. Verdrag 10 1679224 
Zoals reeds vermeld, worden in 1679 de onderhandelingen verder opgevolgd door de twee 

kolonels Littleton en Kendall. Op 25 september van dat jaar komen beide partijen terug 

samen in het gerechtsgebouw van Albany. Kendall stelt dat naburige volkeren van de 

Haudenosaunee schade hebben berokkend in Virginia, maar dat dit vergeven is. Hij geeft 

aan dat hij hen wilt ontmoeten om nog enkele zaken te bespreken die voor Virginia 

belangrijk zijn om de goede vrede die er nu is te bewaren.225 

De behandeling van Native Americans in het initiële voorstel van Kendall is er een waarbij 

Native Americans toch anders behandeld worden dan de kolonialen. Zo zijn het enkel de 

Haudenosaunee die hun wapens moeten afnemen als teken van vriendschap, maar wordt 

er niet gesproken over wat de kolonialen moeten doen indien zij de Haudenosaunee 

bezoeken. Dit is toch een teken dat er geen blind vertrouwen is opgebouwd tussen de 

Engelsen en de Haudenosaunee, en dat zij in zekere zin als onbetrouwbaar beschouwd 

worden door de Engelsen. Deze eis zou gebaseerd zijn op een wet die er was in Virginia 

rond deze kwestie. Het kan dus wel duidelijk zijn dat de kolonialen hen nog steeds als 

“anderen” bekeken, die niet 100 % vertrouwd konden worden. In het antwoord van de 

Haudenosaunee valt op dat zij de kolonialen aanspreken als brethren. Dit was een vrij 

                                            
224 Propositions of Colonel Kendall to Mohawks, 25.9.1679, in Early American Indian documents: 
treaties and laws, 1607-1789, ed. W. Stitt Robinson (Frederick: University Publications of 
America, 1983), IV: 272-73; Mohawks answer propositions of colonel Kendall, 26.9.1679, in Early 
American Indian documents: treaties and laws, 1607-1789, ed. W. Stitt Robinson (Frederick: 
University Publications of America, 1983), IV: 273-74. 
225 Propositions of Colonel Kendall to Mohawks, 25.9.1679, IV: 272-73. 



 

 90 

veelvoorkomende aanspreking die de Haudenosaunee gebruikten als zij de kolonialen 

aanspraken en kan verwijzen naar de hiërarchie binnen de onderhandeling.226  

De geschenken die worden gegeven tijdens de onderhandelingen staan in contrast met de 

geschenken die in 1677 werden gegeven. Waar in 1677 de kolonialen wampum geven, 

zijn het nu de Haudenosaunee die wampum geven en waar de Haudenosaunee in 1677 

pelsen en andere goederen gaven, geven nu de Engelsen goederen. Een laatste opvallend 

element in het antwoord van de Haudenosaunee is het feit dat er nergens expliciet wordt 

benoemd wat de kleur is van de wampum die de Engelsen ontvangen, behalve bij de 

laatste. Kolonel Littleton was gestorven voor de onderhandelingen plaatsvonden. Als troost 

geven de Haudenosaunee een riem zwarte wampum. Door het feit dat hier als enige keer 

ook de kleur van de riem wampum wordt meegegeven blijkt dat de kolonialen dit element 

belangrijk genoeg vonden om dit specifiek te vermelden en waaruit een zekere blijk van 

dank naar boven komt. Ook in het zeventiende-eeuwse Engeland was de kleur zwart reeds 

sterk geassocieerd met rouwen.227 Ook voor de Haudenosaunee was dit niet anders.228 

Het is natuurlijk altijd speculatie of de Haudenosaunee in dit geval ook bewust rekening 

hebben gehouden met de Engelse gewoontes rond rouwen en de kleur die daarmee 

geassocieerd werd of zij vanuit hun interpretatie van kleur zijn vertrokken zonder hiermee 

rekening te houden. 

                                            
226 Nancy Shoemaker, “An alliance between men. Gender metaphors in eighteenth-century 
Amrican Indian Diplomacy east of the Mississippi,” Ethnohistory, 46, nr. 2 (1999): 253.  
227 Danae Tankard, Clothing in 17th-century provincial England (Londen: Bloomsbury Visual Arts, 
2020), 116. 
228 George R. Hamell, “The Iroquois and the world’s rim. Speculations on color, culture and 
contact,” American Indian Quarterly 16, nr. 4 (1992): 457. 
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1.11.11. Verdrag 11 1684229 
Op 30 juli 1684 volgt er wederom een vernieuwing van het verdrag van 1677 tussen 

Virginia en de Mohawk, Oneida, Onondaga en Cayuga (vier van de vijf, later zes volkeren 

van de Haudenosaunee). Virginia wordt hier vertegenwoordigd door Lord Howard, baron 

van Effingham en gouverneur van Virginia.230 

Door verdere vijandigheden tussen de Haudenosaunee en de Native Americans van 

Virginia, waar ook de kolonialen soms slachtoffer van werden, komen beide partijen terug 

samen. Howard eist de terugtrekking van de troepen van de Haudenosaunee en dat zij 

weg moeten blijven uit de jachtgebieden van de Powhatan. Ook hier worden geschenken 

uitgewisseld en vinden er specifieke ceremonies plaats, zoals het begraven van bijlen om 

de vrede te benadrukken en te consolideren.231 

Een eerste zaak die opvalt op linguïstisch gebied is de toch meer verwijtende toon die lijkt 

gehanteerd te zijn jegens de Haudenosaunee. Zo wordt er in de eerste zin gesteld dat de 

Haudenosaunee onuitgelokt hun daden heben gepleegd die geleid hebben tot deze reeks 

verdragen met Virginia. Verder in de tekst stelt Effingham dat ze nogal snel vergeten zijn 

wat ze beloofd hadden.232 Een tweede element is dat de kolonialen in deze bron de 

Haudenosaunee “brethren” noemen zoals de Haudenosaunee hen ook noemden in het 

verdrag van 1679. Opvallend is dat de kolonialen ook vragen om bijlen te begraven om de 

vrede te sluiten.233 Qua concrete behandeling valt volgende zaak ook nog op. Virginia is 

bereid om verschillende leiders van de bevriende Native Americans volkeren naar Albany 

                                            
229 Governor Effingham’s message to Iroquois by interpreter, 7.1684, in Early American Indian 
documents: treaties and laws, 1607-1789, ed. W. Stitt Robinson (Frederick: University 
Publications of America, 1983), IV: 287; Governor Effingham’s propositions to Mohawks, 
Oneidas, Onondagas, and Cayugas, 30.7.1684, in Early American Indian documents: treaties 
and laws, 1607-1789, ed. W. Stitt Robinson (Frederick: University Publications of America, 1983), 
IV: 288-90; Renewal of pact of friendship with Iroquois, 31.7.1684, in Early American Indian 
documents: treaties and laws, 1607-1789, ed. W. Stitt Robinson (Frederick: University 
Publications of America, 1983), IV: 290-93. 
230 Governor Effingham’s message to Iroquois by interpreter, 7.1684, IV: 287. 
231 Governor Effingham’s propositions to Mohawks, Oneidas, Onondagas, and Cayugas, 
30.7.1684, IV: 289-90. 
232 Governor Effingham’s propositions to Mohawks, Oneidas, Onondagas, and Cayugas, 
30.7.1684, IV: 288. 
233 Governor Effingham’s propositions to Mohawks, Oneidas, Onondagas, and Cayugas, 
30.7.1684, IV: 289. 
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te sturen om te vrede te ratificeren. Blijkbaar zijn zij vaak het eerste slachtoffer van de 

conflicten met de Haudenosaunee en hoopt Effingham om op deze manier de vrede 

duurzamer te maken door hen als vrienden met elkaar te laten samenzitten.234 In het 

antwoord van de Haudenosaunee, waarvan eerst de Mohawk aan het woord komen is er 

te zien dat zij de gouverneur aanspreken met een titel die zij aan hun leider geven.235 Dit 

toont tot op zekere hoogte aan dat zij heel duidelijk de gouverneur van Virginia op gelijke 

hoogte stellen met hun leiders. De Mohawk zelf zijn ook zeer verwijtend naar de andere 

volkeren van de Haudenosaunee toe. Zelf ontkennen ze alle schuld en dat maken ze 

meermaals duidelijk doorheen de tekst.236 Ook noemen ze de gouverneur van New York 

“Corlear” wat terugslaat op Arent van Corlaer een Nederlandse kolonist. Het was niet 

ongewoon voor Native Americans om de gouverneur van New York zo te noemen. 

Bijkomend is ook nog dat zij hem wel degelijk ook benoemen als hun gouverneur en niet, 

zoals bij onder andere de gouverneur van Virginia, sachem noemden.237 Het is dus 

duidelijk dat zij in zekere zin ook aanvaarden onder de gouverneur van New York te 

ressorteren.  

Qua handelingen die gesteld worden jegens de Haudenosaunee kan er weinig aangemerkt 

worden. Het lijkt alsof Effingham ze gewoon weg wil houden van zijn grondgebied, maar 

ook om “zijn” Native Americans te beschermen. Betreffende de giften is te zien dat een 

combinatie van de twee voorgaande verdragen opkomen. Zo zal nu elke partij zowel 

wampum als andere goederen geven.238 Er zit eveneens een stuk dreigend taalgebruik 

vervat in de tekst. Zo zegt Effingham dat Virginia de Haudenosaunee nooit meer volledig 

zullen vertrouwen ook al leggen zij hun wapens neer als teken van vriendschap zoals 

bepaalt in eerdere verdragen.239 Dit heeft natuurlijk implicaties. Zoals beschreven in de 

vorige verdragen was het neerleggen van de wapens een voorwaarde om niet als vijand 

                                            
234 Governor Effingham’s propositions to Mohawks, Oneidas, Onondagas, and Cayugas, 
30.7.1684, IV: 289-90. 
235 Renewal of pact of friendship, 31.7.1684, IV: 290. 
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237 Renewal of pact of friendship, 31.7.1684, IV: 290. 
238 Governor Effingham’s propositions to Mohawks, Oneidas, Onondagas, and Cayugas, 
30.7.1684, IV: 290; Renewal of pact of friendship, 31.7.1684, IV: 290-93. 
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gezien te worden en om te voorkomen dat er iemand per ongeluk gedood zou worden. 

Door het feit dat Effingham nu zegt dat ze niet meer in Virginia mogen komen, zelfs al 

leggen ze hun wapens neer als teken van vriendschap, maakt hij duidelijk dat ze als het 

ware vogelvrij zijn mochten ze het toch wagen om de grens over te steken. 

We kunnen concluderen dat dit verdrag in zekere zit toch afwijkt van de voorgaande 

verdragen en dat hier een stuk driegende taal vervat zit en ook een meer verwijtende toon 

richting de Haudenosaunee terwijl dat in andere verdragen de keuze wordt gemaakt om 

een meer verzoenend discours te hanteren.  

Als grotere geheel achter deze verdragen kan gesteld worden dat het vooral de gouverneur 

van New York was die hier achter zat. Andros kwam in New York aan met instructies om 

de landclaims van de hertog van York over die van andere Engelse kolonies, met name 

die van New England en Virginia, te bepleiten en om de politieke grenzen en invloed van 

New York te verleggen. Dit om de provincie de dominante kracht in deze gefragmenteerde 

wereld van de koloniale Amerikaanse politiek te maken. Voor deze politiek vond hij een 

goede partner die ook hun invloed wilden laten groeien, namelijk de Haudenosaunee.240 

Voor Virginia en Maryland lijkt het eerder simpel. Zij wilden vooral met rust gelaten worden 

door volkeren die niet op hun grondgebied woonden en zij wilden al zeker niet dat er nog 

eens conflicten ontstonden tussen verschillende volkeren, want dit zou weer kunnen leiden 

naar oorlog. Een pacificatiedrang van de kolonies lijkt niet compleet uit de lucht gegrepen 

aangezien zij net uit een zeer onstabiele periode met veel conflict en economische 

inkrimping kwamen.241  

Ook voor de Haudenosaunee zelf was er een grotere strategie aan het werk. Zoals 

beschreven in de historische achtergrond van deze reeks verdragen waren de 

Haudenosaunee zeer veel mensen verloren aan de ziektes die werden meegenomen door 

de Europeanen. Door de alliantie met de Engelsen was er de mogelijkheid om hun 

gebieden te herstellen, maar vooral ook uit te breiden. Zo claimden de Haudenosaunee de 

regio rond de Grote Meren, de Ohio vallei en de westelijke Carolina’s. De Engelsen in New 
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York ondersteunden deze claims ook, omdat zij natuurlijk hoopten aan gebiedsuitbreiding 

te doen door hun dominantie over de Haudenosaunee en hun uitbreidingsdrang.242 De 

sterke wisselwerking tussen beide partijen was cruciaal om tot een goede uitkomst van 

beide plannen te komen. De conflicten die de Haudenosaunee hadden met onder andere 

Virginia en Maryland waren een doorn in het oog voor de samenwerking met New York. 

Een verderzetting van het conflict met Virginia kon resulteren in het opbreken van de 

alliantie met New York, want zij zouden nooit de toestemming krijgen om mee ten oorlog 

te trekken tegen een kolonie van Engeland zelf. Ook uit de bronnen blijkt dat de gouverneur 

van New York de onderhandelingen in goede banen leidde. Hij had er namelijk alle belang 

bij dat deze goed afliepen. Zo stelt Effingham bijvoorbeeld heel duidelijk dat Virginia “would 

Bury in the Pitt of oblivion the Injuries you had then done us, the which upon Governor 

Andross Intersession … wee were willing to forgett.”243 Ook in het antwoord van de 

Mohawk is een gelijkaardige interventie op te merken waarbij de Mohawk stellen dat zij 

dankbaar zijn dat Virginia overtuigd is geraakt door Andros om hun fouten te vergeven.244 

Het is dus duidelijk dat Andros persoonlijk intervenieerde om de spanningen tussen beide 

partijen te bekoelen opdat hij ten volle zijn persoonlijke instructies kon invullen. 

Hoofdstuk 12: Tendenzen 

Alle verdragen zijn nu individueel besproken en uitgeklaard aan de hand van de 

onderzoeksvragen. Er is in ieder geval vastgesteld en duidelijk merkbaar dat elk verdrag 

een zeer unieke gebeurtenis is die van veel verschillende parameters en actoren 

afhankelijk is. Toch is het interessant om na te gaan hoe deze verdragen exact 

evolueerden naarmate de stichting van de kolonie langer geleden was. 

De eerste trend die opvalt is de verschriftelijking van het diplomatiek proces. De eerste 

paar verdragen zijn overgeleverd door middel van andere werken die de onderhandelingen 

beschreven. Vermoedelijk zijn de verdragen zelfs nooit echt opgeschreven en enkel 

mondeling bekrachtigd. Deze verschriftelijking is wel zeer snel doorgebroken in de kolonie. 
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Reeds bij het verdrag van 1614 is een duidelijke opschriftstelling van het verdrag met de 

verschillende artikels te zien.245 Het is echter niet duidelijk of Native Americans hetzelfde 

belang hechtten aan deze verschriftelijking. Zoals blijkt, ook uit de verdragen die in dit 

onderzoek zijn behandeld, zijn het de culturele modaliteiten van de verdragen en 

bijvoorbeeld de ceremoniële aspecten als het uitwisselen van geschenken die een verdrag 

geldig en bindend maken voor Native Americans.246  

Ook voor de Engelsen was het uitwisselen van geschenken een belangrijk onderdeel van 

het diplomatiek proces. Zij gaven echter wel een andere invulling aan deze giften. Waar 

het voor Native Americans echt het afsluiten van een verdrag betekende, betekende dit 

voor de Engelsen eerder het aantonen van hun onafhankelijkheid.247 Voor hen was een 

ondertekend verdrag nog steeds het belangrijkste om een verdrag te bekrachtigen. Dit 

wordt aangetoond door de communicatie van de Amsterdamse kamer van de WIC in 1625, 

die stelde dat het essentieel was om verdragen met Native Americans te ondertekenen om 

legitieme claims te verkrijgen tegenover de Engelsen.248 Uiteraard hangt dit 

verschriftelijkingsproces ook samen met de ontwikkeling van koloniale instellingen in 

Virginia zelf. In de eerste jaren van de kolonie kon de gouverneur en het allemaal nog wel 

bolwerken, maar naarmate de kolonie verder groeide en er steeds meer en meer 

nederzettingen komen, moeten sommige van deze taken uit handen gegeven worden aan 

initieel de plantagehouders zelf en de rechters die maandelijks bij elkaar kwamen. Dit 

systeem blijkt echter niet goed te werken waardoor er in 1634 een opsplitsing komt in acht 

verschillende delen onder leiding van een rechtbank, een sheriff, een klerk en verschillende 

andere vertegenwoordigers. Dit aantal stijgt nog naarmate de bevolkingsaantallen 

toenemen.249  
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Het mag dus duidelijk zijn dat de verklaring achter dit verschriftelijkingsproces gedeeltelijk 

hier kan gevonden worden. Door de decentralisatie komt er een proces op gang dat ervoor 

zorgt dat (geschreven) communicatie nodig is tussen de centrale en lokale overheid. De 

trend naar verschriftelijking is dus een logische evolutie door de dynamieken binnen de 

kolonie en in de wisselwerking tussen verschillende Europese koloniale mogendheden. 

Het wil daarentegen niet zeggen dat Native Americans per definitie verplicht werden hun 

gebruiken af te zweren. Doorheen de verdragen is duidelijk te zien dat de uitwisseling van 

geschenken om een verdrag te beklinken een belangrijk onderdeel blijft in het diplomatieke 

proces tussen beide partijen, waaraan ook de Engelsen zullen deelnemen. 

De tendens die waar te nemen is betreffende de bredere context achter de verdragen is 

de volgende. Initieel was de reden achter het sluiten van de verdragen het verkrijgen van 

een constante voedselbevoorrading richting de kolonie in ruil voor enkele Europese 

goederen waar, in dit geval, de Powhatan nood aan hadden, zoals ijzeren werktuigen.250 

Vervolgens is er een periode waarin de kolonialen poogden om Native Americans te 

onderwerpen of om de macht van de “confederatie” of het samenwerkingsverband te 

breken.251 Na 1622, meer bepaald het Jamestownbloedbad, verandert deze tendens en 

wordt er vooral alles aan gedaan om beide partijen gescheiden te houden. Dit lijkt door te 

lopen tot, in 1677, de Powhatan dermate zwak zijn geworden tegenover de macht van de 

kolonie dat zij toch geïncorporeerd zullen worden in het Engelse rijk.252 Dit laatste past dan 

weer beter in een algemene trend die waar te nemen is langs heel de Amerikaanse 

oostkust, waar rond die tijd de Europese kolonies zich alliëren met de verschillende 

volkeren die in hun nabijheid leven om de oorlogen die zij krijgen met de andere koloniale 

machten beter te kunnen uitvechten. De gekende voorbeelden zijn natuurlijk de Pamunkey 

met Virginia, de Haudenosaunee met New York en de Huron met de Fransen.253 Deze 
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evolutie is eigenlijk een zeer logisch gevolg van de gebeurtenissen zoals zij zich voltrokken 

in de loop van de zeventiende eeuw in Virginia.  

In het prille begin van de kolonie kende ze zeer veel problemen die het voortbestaan van 

Virginia hypothekeerden. Het zijn twisten onder de leiders, het koortsachtig blijven zoeken 

naar goud, de wanhopige zoektocht naar de doorgang richting de Stille Oceaan, maar 

vooral de slechte bevoorrading en het nalaten van het voorzien in een duurzame 

voedselbevoorrading die de kolonie vaak op de rand van afgrond laten staan. In deze 

periode was de handel met Native Americans zeer belangrijk om voldoende voedsel te 

verkrijgen om hongersnoden te voorkomen.254 Diplomatie was een zeer welkom geschenk 

om te pogen deze bevoorrading te voorzien. Door verdragen af te sluiten met Native 

Americans rondom hen probeerde de kolonie, maar vooral John Smith, om een stabiele 

voedselstroom op te zetten in afwachting van een degelijke voedselproductie door de 

kolonie zelf. Dat bleef echter in de eerste jaren uit door de reeds genoemde oorzaken. 

Volgens Morgan is de kolonie vanaf 1618 in staat om op zijn eigen benen te staan. Dit wil 

echter niet zeggen dat de hongersnoden definitief voorbij zijn, maar de situatie is minder 

dramatisch dan in de beginjaren.255 Ook dit is vertaald in de verdragen, meer bepaald in 

het verdrag van 1614 tussen Virginia en de Chickahominy is de overgang van vooral 

voedselbevoorrading veiligstellen naar onderwerping zichtbaar.256 Het verdrag is bijgevolg 

een combinatie van beide. Er is zijn dus zowel aspecten van onderwerping zichtbaar als 

van voedselbevoorrading. Al snel blijkt echter dat onderwerping weinig zoden aan de dijk 

brengt en dat de partijen onderling vaak deze onderwerping toch lichtelijk anders 

interpreteren. Zo beschreven enkele critici in 1619 het resultaat van het beleid naar Native 

Americans door de kolonie als volgt:  

 Neither did we ever perceive that at any time they voluntarilie yealded themselves 

 subjects or servants to our Gracious Soveraigne, neither that ever they tooke any 

 pride in that title, nor paide they at any time any yearly contribution of corne for the 

 sustenation of the Collony, nor could we at any time keepe them in such goode 
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 respect or correspondencie that they and we did become mutuallie helpful or 

 proffitable, each to other, but to the contrary, whatsoever at any time was done 

 uppon them proceeded from fear without love, for such help as we have had from 

 them have been procured by sworde or trade.257 

Een breuk in het beleid van de kolonie dringt zich op. Het kantelpunt in de relaties tussen 

de kolonialen en Native Americans komt er in 1622 met het bloedbad van Jamestown. Dit 

moment kan als symbolische breuk dienen in de twee beleidsvormen die gehanteerd 

werden rond Native American. Er is een pre-1622 beleid, waar er voornamelijk werd 

gezocht naar een geïntegreerde samenleving, en er is een post-1622 tijdperk dat zich 

vooral vertaald in bepalingen in verdragen die het samenleven zo veel mogelijk willen 

vermijden of zelfs onmogelijk maken.258 Het doel van Virginia wordt het ontwrichten van de 

maatschappij van de Powhatan en zij schuwen geen alternatieve technieken om dit te 

bereiken. De vergiftiging van een grote groep Native Americans bij zogezegde 

vredesbesprekingen van 1623 is hier een duidelijke getuige van.259 Als het dan aankomt 

op effectieve vredesverdragen valt vooral de drang van de kolonie op om beide 

maatschappijen van elkaar af te scheiden. Het stopt hierbij niet met het verbieden elkaars 

land te betreden en het verbieden van contact, maar ook fysieke scheidingen worden 

opgeworpen. Initieel werd er in 1634 een palissade gebouwd om beide gemeenschappen 

van elkaar te scheiden. In 1646 zal westelijk van de eerste palissade een tweede gebouwd 

worden.260 Deze bouw loopt ook gelijk met het verdrag van 1646 en heeft hier ongetwijfeld 

mee te maken.  

Tot slot is te zien dat er stilaan terug wordt afgestapt van de keuze tot absolute scheiding 

en dat er in zekere zin terug toenadering wordt gezocht tot elkaar. Dit is te zien in het 

verdrag van 1677.261 Het is echter wel niet zo zeer dat de Engelsen per se een 

                                            
257 A briefe declaration of the plantation of Virginia during the first twelve years, when sir Thomas 
Smith was governor of the companie, & downe to this present tyme, c. 1625, in Colonial records 
of Virginia, ed. R. F. Walter (Richmond: Superintendent Public Printing, 1874), 81.  
258 Vaughan, “’Expulsion of the salvages,’” 58. 
259 CCCIV George Sandys, 30.3.1623, IV: 75. 
260 Delano, “Alignment of Old Land Surveys.” 
261 Articles of peace, 3-18. 
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vriendschappelijke relatie met Native Americans wilden, maar zij werden hier in zekere zin 

tot gedwongen om niet zwak achter te blijven in de Europese koloniale context. Zoals reeds 

kort vermeld was het een duidelijk fenomenen dat in deze periode er halsstarrig allianties 

werden gesloten tussen Native Americans en koloniale machten. De redenen hiervoor 

worden uitvoerig beschreven bij het respectievelijke verdrag en zullen hier niet herhaald 

worden. De verdragen die Virginia afsluit met de Haudenosaunee, die onder de noemer 

van de Covenant Chain geplaatst kunnen worden, kunnen perfect in deze tendens 

gesitueerd worden.  

De laatste tendens die zal besproken worden is de mogelijke veranderende behandeling 

van Native Americans in het proces van de onderhandelingen. Het verdrag van 1607 is 

nog zeer gewelddadig en toont in die zin de wanhoop van de kolonialen om hun doel te 

bereiken, namelijk voedsel verkrijgen. De verdragen daarna zijn wel vredevoller en gaan 

uit van een verzoenender alliërend karakter, hoewel er eventueel wel bepalingen kunnen 

worden opgenomen die geweld kunnen veroorzaken indien ze niet worden nageleefd.  

Zoals bij de voorgaande evolutie blijkt ook 1622 in zekere zin een breekpunt te vormen in 

de de jure behandeling van Native Americans in de verdragen en de bronnen daarrond. 

Zo is er in het onderdeel over het verdrag van 1623 een neerbuigende verwijzing naar de 

“blodye infidelles” en deze trend zet zich doorheen de komende verdragen verder met 

onder andere verwijzingen naar “perpetuell enmity” enzovoort.262 In de latere verdragen 

valt deze vijandigheid wel gedeeltelijk weg, met als uitzondering het verdrag van 1684, dat 

terug een relatief vijandige toon hanteert. Opvallend is echter wel dat de verwijtende 

neerbuigende terminologie vooral gehanteerd werd in de egodocumenten die de 

verdragen vermelden en zeker niet in de verdragen zelf. De discrepantie tussen beide is 

zekere interessant en toont in zekere zin ook aan dat de de jure behandeling vermoedelijk 

niet overeen zal komen met de de facto behandeling.  

Doorheen alle verdragen lijkt het alsof de kolonialen wel een zeker respect hadden voor 

Native Americans en dan vooral hun leiders, die ze ook vrij consequent beschrijven als 

                                            
262 CCCLXVIII Robert Bennett, 9.6.1623, IV: 222; Cave, Lethal encounters, 131-32. 
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koningen en die ze hiermee in zekere mate gelijkstellen met hun eigen vorst. Ook 

opvallend is vaak de discrepantie tussen wat Native Americans nog mogen doen, of vooral 

niet meer mogen doen, en dat dit vaak allesbehalve gelijk staat met de beperkingen die de 

Engelsen zichzelf opleggen. Zo zullen het vaak Native Americans zijn die geen wapens 

meer mogen dragen en zich op bepaalde plaatsen eerst moeten aanmelden om toegang 

te krijgen tot het gekoloniseerde gebied. Voor de Engelsen loopt dit raar of zelden in gelijke 

mate op. In die zin kan er wel gesteld worden dat, ondanks dat bijvoorbeeld de 

Chickahominy in 1614 wel als “Engelsman” worden beschouwd door het verdrag, zij niet 

dezelfde rechten hebben als de Engelsen en daardoor dus tweederangs “burgers” 

worden.263  

Waar er echter over het algemeen wel een wederzijdse gelijkende behandeling is, is naar 

de bescherming van elkaar toe. Zo zal in veel gevallen bepaald worden dat beide partijen 

elkaar te hulp komen in geval van een aanval door zowel andere koloniale mogendheden 

als vijandige Native American volkeren. Bij de laatste verdragen komt deze bescherming 

ook tot uiting langs de kant van de Engelsen. Zo zullen zij bij de Haudenosaunee actief 

bepleiten dat de verdragen ook van toepassing zijn op Native Americans die aan Virginia 

en Maryland gelieerd zijn.264 Uiteraard komt deze bescherming ook voort uit de poging om 

nevenschade te voorkomen als de Haudenosaunee nogmaals beslissen om deze volkeren 

aan te vallen en hierbij ook schade te berokkenen aan bijvoorbeeld de Engelse plantages. 

De bedenking die bij deze laatste evolutie wel gemaakt dient te worden is dat het enigszins 

logisch is dat de verdragen eerder neutraal en respectvol zijn opgesteld door de aard van 

de bron die dit wel verklaard. Dat er in de egodocumenten een ander discours gehanteerd 

wordt en dat deze documenten meer het echte sentiment van de kolonialen kunnen 

weerspiegelen is een interessante piste om in verder onderzoek na te gaan. Puur naar de 

bepalingen in verdragen echter is er te zien dat er een enorme ongelijkheid is tussen wat 

de partijen nog mogen, met een pak meer vrijheden voor de kolonialen en een pak meer 

beperkingen voor Native American. 

                                            
263 Hamor, A true discourse, 13. 
264 Governor Effingham’s propositions to Mohawks, Oneidas, Onondagas, and Cayugas, 
30.7.1684, IV: 288. 
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Conclusie 
“Founded upon the strong pillars of reciprocal justice” of gestoeld op de sterke pijlers van 

de wederkerige gerechtigheid. Vanuit dit opzicht werd in ieder geval het Treaty of Middle 

Plantation gesloten. Doorheen de analyse van het onderzoek kan in ieder geval blijken dat 

dit niet voor alle verdragen even goed opgaat. Post-conflict vredesonderhandelingen 

hebben vaak een veel bredere basis of komen voort uit een ruimere achtergrond dan 

initieel aangenomen. Ze gaan veel verder dan een simpele vrede om conflicten te 

vermijden of stop te zetten. 

Deze thesis had betrekking op de vraag hoe vredesverdragen tussen Native Americans en 

de kolonie Virginia tot stand kwamen en in welke context die werden gebruikt in de 

zeventiende eeuw. Ook was er aandacht voor het discours dat gehanteerd werd in de 

bronnen met betrekking tot Native American.  

Dit onderzoek had meerdere doelstellingen. De eerste doelstelling was het analyseren van 

de politieke en sociale context van de verdragen. Werden de verdragen alleen gebruikt om 

een vrede tot stand te brengen? Of maakten ze deel uit van een grotere strategie? De 

verdragen worden vaak genoemd in de literatuur, niet alleen op het gebied van de 

geschiedenis maar ook in bijvoorbeeld het recht. De tweede doelstelling was het 

onderzoeken van de mogelijk veranderende de jure behandeling van Native Americans in 

deze periode door middel van de genoemde verdragen. Dankzij de verdragen heeft dit 

onderzoek achterhaalt hoe de Engelsen hen de jure behandelden. De derde en laatste 

doelstelling heeft vooral gevolgen voor de geschiedschrijving. Dit onderzoekt begint de 

leemte te vullen die in de literatuur bestaat rond de prerevolutionaire diplomatie in Noord-

Amerika. 

Concreet qua resultaten was het duidelijk dat er een zeer grote verscheidenheid aan 

conflicten was die voorafgingen aan de vredesonderhandelingen en de vredesverdragen. 

Gaande van intertribale wraakoperaties tot massale bloedbaden met honderden doden. 

Centraal in de interacties tussen de kolonie en de Powhatan staan uiteraard de 

verschillende Anglo-Powhatan oorlogen die alle drie behandeld zijn in deze thesis. Het is 

echter verkeerd te denken dat er geen vroegere confrontaties waren tussen beide partijen. 
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Reeds van in het prille begin van de Engelse nederzetting in Virginia ontstonden er 

conflicten die resulteerden in vredesverdragen. In de loop van de zeventiende eeuw volgen 

er ook verdragen die voortkomen uit conflicten die de regio Virginia overstijgen en dus niet 

met de Powhatan zullen afgesloten worden, maar met de Haudenosaunee.  

Betreffende de behandeling van Native Americans is er algemeen te stellen dat er een 

ongelijkheid bestaat tussen de bepalingen in de verdragen die handelen over Native 

Americans tegenover de bepalingen die handelen over de kolonialen. Waar er wel 

gelijkenissen zijn is in de bepalingen rond de hulp bij verdediging van elkaars land. Rond 

het taalgebruik valt het verschil op tussen bronnen gebaseerd op meer officiële 

documenten en egodocumenten. Zo wordt er in de officiële documenten een veel neutraler 

en respectvoller discours gehanteerd dan in de egodocumenten.  

Opvallend is dat de verdragen nooit simpelweg een vrede beklonken. Zij kaderden steeds 

in een bredere tactiek zowel langs de kant van de Powhatan of Haudenosaunee en de 

kolonialen. De kanttekening die hierbij wel dient gemaakt te worden is dat er een grote 

verscheidenheid is betreffende de verschillende soorten grotere strategieën achter de 

verdragen. Zo zijn er verdragen waar de vrede kadert in plannen om een stabiele 

voedselbevoorrading te voorzien voor de kolonie, of om de invloed van een rivaliserende 

groep Native Americans buiten te houden of om andere Europese (koloniale) 

mogendheden af te schrikken.  

Er zijn verschillende tendenzen waargenomen gedurende de analyse van het 

bronmateriaal. Eerst en vooral is er de duidelijke verschriftelijksingstendens die zich 

voltrekt doorheen de zeventiende eeuw. De evolutie gaat van mondelinge verdragen tot 

verslagen waarin woord en weerwoord vermeld staan. Deze verschriftelijking voltrekt zich 

zeer snel doorheen de kolonie en reeds in 1614, na 7 jaar continue bewoning door de 

Engelsen, zijn er aanwijzingen voor de eerste neergeschreven verdragen. 

Eveneens binnen de grotere strategieën valt een tendens waar te nemen. Zo volgen de 

verdragen in eerste instantie de nood naar voedsel op en gaan ze dit ook eisen van Native 

Americans met wie de kolonialen in dat geval een verdrag afsloten. Vervolgens kwam er 
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een geleidelijke overgang naar pogingen tot onderwerping. 1622 was een breekpunt in de 

onderlinge relaties tussen beide partijen en vanaf dan zullen de verdragen meestal 

handelen om beide maatschappijen gescheiden te houden, waar zij voor 1622 nog 

streefden naar een vredevol samenleven. Tot slot wordt er terug toenadering gezocht en 

gaan beide partijen terug over naar een onderwerpingsfase die reeds voor de breuk van 

1622 werd waargenomen.  

Met uitzondering van het verdrag van 1607 en van 1684 dat als vrij agressief en, zeker in 

het geval van 1607, gewelddadig beschouwd kan worden, zijn de andere vrij verzoenend 

en alliërend. Toch is ook hier 1622 een breekpunt aangezien vanaf dan het concept van 

de “perpetuell enmity” ontstaat en invloed zal uitoefenen op de diplomatieke contacten van 

die periode. Het is pas in latere verdragen, wanneer de macht van de Powhatan compleet 

gebroken is, dat er terug gesproken kan worden van eerder amicale contacten.  

Tot slot, om een antwoord te formuleren op de hoofdvraag: de verdragen en 

onderhandelingen die aan bod kwamen kennen allen een uniek ontstaan vanuit de 

specifieke wensen, noden en grieven langs beide kanten van de onderhandelingstafel. 

Vanuit hun militaire overwicht slagen de kolonialen er wel in om verdragen op te stellen die 

voor hen voordeliger zijn, maar, zo lijkt het toch, behandelen ze de Powhatan en 

Haudenosaunee, binnen de verdragen, wel met respect. Het is verkeerd te denken dat er 

vrede wordt gesloten, simpelweg om vrede te sluiten. Er spelen altijd externe factoren in 

al hun facetten mee in de totstandkoming van de vredes. 

Betreffende potentieel verder onderzoek zijn er vooral mogelijkheden in het onderzoeken 

van de de facto behandeling van Native Americans aan de hand van overgeleverde 

wetboeken en egodocumenten. Ook een bredere geografische afbakening behoort tot de 

mogelijkheden. De potentiële comparatieve studies zijn eindeloos. Ook een eventueel 

onderzoek naar de effectieve implementatie van de verdragen langs beide kanten van de 

onderhandelingstafel lijken me zeer interessant. Ik hoop dat dit onderzoek een toegang 

kan vormen voor andere onderzoekers en studenten die de veelal onontgonnen grond van 

de interculturele diplomatie in Noord-Amerika willen ontdekken en bestuderen. 
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Appendix 
In dit onderdeel staat een inhoudelijke bespreking van de verdragen centraal. Deze 

besprekingen zijn essentieel om bepaalde inzichten te verduidelijken en om inhoudelijke 

nuances mee te geven die eventueel voor verder onderzoek interessant kunnen zijn en 

noodzakelijk zijn om de analyse te ondersteunen. Ze zijn niet opgenomen doorheen de 

analyse om de argumentatie zo duidelijk mogelijk te houden. Dit onderdeel volgt, zoals de 

analyse, de chronologische volgorde waarin de verdragen zijn opgesteld. 

1607: Powhatan en Virginia265 
De gesprekken tussen beide partijen worden aangevat door, langs de kant van de 

Powhatan, een geestelijke, later zes ongewapende mannen en namens de kolonisten John 

Smith. Het verdrag is vermoedelijk nooit schriftelijk bevestigd en wordt ook initieel 

mondeling afgesloten na een de schermutseling tussen beide partijen. Volgens Stith 

worden volgende zaken afgesproken tussen Native Americans en de Engelsen: De 

Powhatan wilden vooral het beeld van hun god Okeus terug. Dit waren ze verloren na hun 

vlucht uit het dorp na afloop van de gevechten. De Engelsen waren dan weer vooral uit op 

voedsel. Zij eisten in ruil dat de boot waarmee ze gekomen waren, volgeladen zou worden 

met mais. Smith, de leider van de expeditie, wilde zelfs een stap verder gaan en wenste 

vriendschap met de Powhatan. Hij zou hen hiervoor voorzien van kralen, koper en bijlen. 

Beide partijen kwamen tot een overeenkomst en volgens Smith werd er gedanst en 

gezongen op de nieuwe vriendschap tot het vertrek van de Engelsen.266 

1608: Rappahannock, Mannahock en Virginia267 
De ochtend na de aanval kwam er een delegatie langs die na beraadslagen met de 

gevangen Hassinga vrede wilde sluiten. Hierop hingen de Native Americans hun bogen en 

pijlenkokers in de bomen en zwommen twee Mannahock richting de boten van de 

kolonisten, de een met een boog vastgemaakt aan het hoofd en de ander met een koker 

pijlen, als zoenoffer. De Engelse repliek op deze actie was dat alle vier de leiders van de 

Mannohock dit moesten doen. Bij het aan land komen van de Engelsen werden de bogen 
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en pijlkokers uitgewisseld voor de gevangene. Na de gebruikelijke uitwisseling van 

geschenken vertrokken de Engelsen terug en lieten ze volgens de bron “four or five 

hundred Mannahocks, singing, and dancing, and making loud and barbarous Rejoicings” 

achter.268 

Zoals vermeld bij de analyse van dit verdrag waren de Engelsen met nog een volk in 

vijandig contact gekomen: de Rappahannock. Ook met deze mensen werd een vrede 

gesloten. Smith stelde dat, als de Rappahanock ongewapend de pijl en boog van hun leider 

zouden aanbieden er vrede zou zijn. Hij voegde er ook aan toe dat zij vrede moesten 

sluiten met de Moraughtacund. De zoon van de leider van de Rappahannock zou als 

onderpand voor de vrede dienen en aan de Moraughtacund gegeven worden. De partijen 

kwamen samen en alle voorwaarden werden uitgevoerd, behalve het aanbieden van de 

zoon van de leider als gijzelaar. Het was zijn enige zoon en de leider bood als alternatief 

aan om de drie vrouwen die eerder waren ontvoerd hiervoor te gebruiken. Zij werden naar 

de ontmoetingsplaats geroepen en de leider van de Rappahanock mocht diegene kiezen 

van wie hij het meest hield. Vervolgens mocht de leider van de Moraughtacund kiezen en 

de overgebleven vrouw werd aan Mosco gegeven. Verder werd nog bepaald dat Native 

Americans voor de kolonisten mais moesten planten en dat de Engelsen in ruil hiervoor 

hen moesten voorzien van bijlen, kralen en koper. De ceremonie werd besloten met “a 

Volley of their Fire-Arms, which they returned with as loud Shouts and Cries, as their 

strengths could utter”.269  

1613 en 1614: Chickahominy en Virginia270 
Wat werd er nu concreet besproken in het verdrag? Het werk van Smith vermeldt dat het 

enkel de gecondenseerde artikels bevat en dat het uitgebreide verdrag te vinden is in A 

true discourse of the present estate of Virginia geschreven door Ralph Hamor uit 1615.271 

Het zal dan ook deze versie zijn die in dit onderzoek gebruikt wordt.  

                                            
268 Stith, The history, 70-2. 
269 Stith, The history, 72-3. 
270 Hamor, A true discourse, 13-4. 
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Het eerste artikel handelt over de onderwerping van de Chickahominy. Ze zullen vanaf dan 

Tassantasses, of Engelsmannen, genoemd worden, en koning James I van Engeland 

erkennen als hun soeverein. Ook wordt in het artikel vermeld dat de Chickahominy zich 

verbinden tot een oneindig eerlijke relatie met de afgevaardigde van James I in hun land.272 

Het volgende artikel handelt over de verstandhouding met de Engelsen. Zo staat in het 

tweede artikel gestipuleerd dat de Chickahominy nooit mensen noch vee mogen doden 

van de Engelsen, maar ook dat de Engelsen en hun vee hen niet mogen provoceren door 

op hun land te komen. Indien dit toch zou gebeuren dienen de Chickahominy hen terug te 

brengen naar hun huis en zullen zij hiervoor vergoed worden.273 

Het derde artikel handelt over de alliantie tussen de kolonie en de Chickahominy. Zo is er 

bepaald dat zij te allen tijde de Engelsen met drie of vierhonderd boogschutters moeten 

kunnen bijstaan in geval van een aanval door de Spanjaarden of in geval van een aanval 

door andere Native American, die hun vredesvoorwaarden schonden.274 

Ten vierde is er bepaald dat zij nooit zonder voorgaande aankondiging enig Engels 

bouwwerk mogen betreden: geen stad, of fort, of haven. Daarvoor moeten zij dus eerst te 

kennen geven aan de Engelsen dat de Tossantessas (sic.) gearriveerd zijn, als zij dit doen 

zullen zij steeds hartelijk ontvangen worden.275 

Vervolgens wordt er geformaliseerd welke tribuut er betaald dient te worden door de 

Chickahominy en wat zij in de plaats krijgen. Zij moeten jaarlijks, bij het begin van hun 

oogstperiode, 500 gevechtsklare mannen richting de Engelsen sturen met elk twee bushel 

mais, om hun trouw aan de Engelse vorst en zijn afgevaardigde in Virginia te bewijzen. In 

ruil hiervoor krijgen zij ijzeren tomahawks of kleine bijlen.276 

                                            
272 Hamor, A true discourse, 13 
273 Hamor, A true discourse, 13 
274 Hamor, A true discourse, 13 
275 Hamor, A true discourse, 13 
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Tot slot regelen de betrokken partijen ook het naleven van het verdrag en het bestuur van 

het volk. De leidinggevende raad, die de Chickahominy altijd al bestuurd hebben, blijven 

op hun positie, hetzij nu als raadgevers voor de afgevaardigde van de vorst in Virginia, in 

1614, Thomas Dale. Het is de raad die moet toezien op de correcte toepassing van het 

verdrag en hiervoor krijgen zij jaarlijks een rode mantel, of een ander herkenningsmiddel, 

en een kopergravure van de Engelse vorst aan een ketting, eveneens in koper, om rond 

hun nek te hangen, waardoor zij door James I erkend zullen worden als edellieden. Als zij 

echter falen in hun opdracht en het verdrag niet wordt nageleefd, dan zullen niet alleen de 

overtreders gestraft worden, maar ook de raadsmannen zelf.277 

1619: Powhatan en Virginia278 
Deze gebeurtenis kan beschouwd worden als een vreemde eend in de bijt als er wordt 

gekeken naar de andere gebeurtenissen die in deze thesis worden behandeld. Deze 

gebeurtenis is geen zuivere vredesonderhandeling. Er kan wel gesteld worden dat dit 

contact tussen beide partijen als zeer belangrijk gezien kan worden. Zoals reeds gezegd 

geven de Engelsen zelf aan dat de relaties verzuurd zijn en dat deze gebeurtenis de kans 

geeft om terug toenadering tot elkaar te vinden om een duurzame vrede te behouden. Het 

is dus een vrede die men hoopt zonder oorlog te bevestigen. De verzuring van de 

onderlinge relaties kent een lange aanloop en valt deels terug te brengen op de 

ontwikkeling van grootschalige tabakskweek in Virginia.279 

De tabaksplant was reeds lang voor de aankomst van de kolonisten inherent deel van 

Virginia. Deze plant had een grote betekenis in het leven van zij die in Virginia leefden voor 

de aankomst van de eerste kolonisten. De Engelsen hadden deze grote symbolische 

betekenis snel door en interpreteerden bijvoorbeeld het niet aanbieden van tabak door 

Native Americans als een teken dat zij ongewenst waren en maakten zich op zulke 

momenten dan ook vaak uit de voeten.280  

                                            
277 Hamor, A true discourse, 14. 
278 LXXXVI council in Virginia, 11.11.1619, III: 227-28. 
279 LXXXVI council in Virginia, 11.11.1619, III: 228. 
280 Melissa N. Norris, “Cultivating colonies. Tobacco and the upstart empires” (PhD diss., 
Colombia university, 2017), 206. 
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De soort tabak die van nature in Virginia groeide was de Nicotiana rustica, of de wilde 

tabaksplant. Die werd door de kolonialen omschreven als een zwakke, slecht smakende 

variant en was bijgevolg niet geschikt voor grootschalige commercialisatie naar Europa 

toe.281 Het was uiteindelijk John Rolfe, die als opvarende van de Sea Venture in 1609 bijna 

een jaar vastzat op Bermuda, die de Nicotiana tabacum van daar meebracht naar Virginia.  

Twintig tot dertig jaar eerder hadden Spaanse schipbreukelingen de plant op Bermuda 

geïntroduceerd. Deze plant was wel commercieel aantrekkelijk.282 Het is dus verkeerd om 

te stellen, zoals soms in de literatuur voorkomt, dat het Rolfe was die de tabaksteelt 

introduceerde in Virginia. Het was eerder hij die de Nicotiana tabacum variant 

introduceerde in Virginia.283  

De plant had een ongekend succes in de kolonie. In 1615 kochten Londense kooplieden 

slechts 2300 pond tabak uit Virginia terwijl dat in 1617 al 20 000 pond was en zelfs 1 500 

000 pond in 1629. De tabaksindustrie kende zo’n groei dat gouverneur Argall schreef dat 

elke vrije plek was ingepalmd om tabak op te verbouwen toen hij in 1617 in Jamestown 

aankwam. Het is logisch dat de verbouwing van zulke grote hoeveelheden tabak ervoor 

zorgde dat de kolonialen ook steeds meer grond nodig hadden om op te werken. Deze 

grondacquisitie door de kolonialen ging, zoals te verwachten, gepaard met grondverlies 

voor de Powhatan.  

De Engelsen pikten vaak de meest vruchtbare grond aan de James rivier in en forceerden 

de Powhatan zo richting het minder vruchtbare land verder weg van de rivier. De grote 

hoeveelheden die geproduceerd werden, samen met het feit dat drie jaar tabaksteelt de 

grond uitputte en dus nieuw land nodig was, maakt dat het zeer logisch is dat er wrevel 

ontstaat tussen beide partijen. Een bijkomend effect is dan nog dat Native Americans 

moeite kregen om hun tribuut die zij dienden te betalen, vaak in de vorm van voedsel, niet 

meer konden betalen. Daarbovenop komt ook nog dat beide partijen geweld pleegden naar 

                                            
281 Cave, Lethal encounters, 103. 
282 Philip D. Morgan, “Virginia’s other prototype. The Caribbean,” in The Atlantic world and 
Virginia, 1550-1624, ed. Peter C. Mancall (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2007), 
362. 
283 Norris, “Cultivating colonies,” 208.  
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elkaar en dat de Engelsen hierbij regelmatig voedsel stalen.284 Ook vond er in deze periode 

een machtswisseling plaats bij de Powhatan. De gelijknamige leider sterft en zijn beide 

broers nemen het over, met zijn jongere broer Opechancanough als de dominante leider 

van de twee. Het is dus helemaal niet verwonderlijk dat in deze periode van opbouwende 

spanningen de Engelsen ergens opgelucht waren met de toenadering die werd gezocht 

door de Powhatan in 1619.285 

1623: Powhatan en Virginia286 
Op 22 mei 1623 zouden beide partijen samenkomen bij de Potomac rivier met als doel een 

vredesverdrag te bekomen en gevangenen uit te wisselen, zoals Apochanzion voorop had 

gesteld. De Engelsen hadden met de onderhandelingen echter andere plannen. Zij 

stuurden die dag kapitein William Tucker samen met enkele mannen (de brief van Sandys 

spreekt van 12 mannen) richting de onderhandelingen. Tucker bracht een zoenoffer mee 

om de onderhandelingen te concluderen: vergiftigde wijn. Volgens een bepaalde bron, die 

vermoedelijk overdreven is, doodde de giftige wijn 200 Native Americans en werden in het 

de verdere fysieke strijd nog eens 50 vermoord. Onder de slachtoffers waren onder andere 

Apochanzion zelf, de weroance van Chiskiack en de zonen van beide mannen.287 Terwijl 

de militie van Tucker koers zette richting Jamestown scalpeerden zij nog enkele Native 

American. Hun plan was om, na hun aankomst in Jamestown verder te trekken richting de 

Warraskoyacks en Nansemonds om ook hen uit te moorden en hun mais te stelen.288 Het 

lijkt me zeer belangrijk om ook dit soort zaken te benoemen en op te nemen in het 

onderzoek. Deze gebeurtenis toont een zeer vuile, maar reële kant van 

vredesonderhandelingen in een koloniale omgeving.  

Later in de zomer van 1623 gingen de kolonialen verder op moordtocht. Ze trachtten om 

alle groepen die zich rond de James rivier gevestigd hadden uit te moorden en hun dorpen 

af te branden, wat ook wel de tactiek van de verschroeide aarde genoemd wordt. De 

                                            
284 Cave, Lethal encounters, 103-4.  
285 LXXXVI council in Virginia, 11.11.1619, III: 228. 
286 CCCIV George Sandys, 30.3.1623, IV: 73-5; CCCLXVIII Robert Bennett, 9.6.1623, IV: 220-22. 
287 CCCLXVIII Robert Bennett, 9.6.1623, IV: 221-22. 
288 Ethan A. Schmidt, The divided dominion: social conflict and Indian hatred in early Virginia 
(Boulder: University of Colorado Press, 2015), 81. 
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Powhatan hanteerden hun beproefde tactiek, die zij ook gebruikten bij hun eerste 

contacten met de Engelsen (zie hiervoor bijvoorbeeld de bespreking van het verdrag uit 

1607): het wegvluchten in de bossen die zij als hun broekzak kenden, waar zij heer en 

meester waren en vooral waar zij een groot voordeel hadden op de kolonialen. De 

aanvallen vanuit Jamestown resulteerden dus in zeer weinig doden. De initieel succesvolle 

tactiek van de Powhatan bleek achteraf echter slechts uitstel van executie. De winter van 

1623 op 1624 bracht enorme hongersnoden met zich mee en de tactiek van de 

verschroeide aarde bleek te werken. Zeer veel Native Americans in de James rivier regio 

bezweken door ontbering.  

Zoals reeds gezegd, is het conflict dat aan deze onderhandeling voorafgaat de tweede 

Anglo-Powhatan oorlog. Een algemene beschrijving is terug te vinden bij de bespreking 

van de uiteindelijke vrede die gesloten zal worden in 1632. Het voorafgaande conflict wordt 

besproken bij het uiteindelijke vredesverdrag tussen beide partijen en er is gekozen om bij 

deze onderhandeling specifiek in te gaan op de gebeurtenissen na de initiële 

oorlogsverklaring tot aan de ineenstorting van de London Company in 1624. 

1632: Powhatan en Virginia289 
De exacte bepalingen en condities van dit verdrag zijn verloren gegaan met het vernietigen 

van de Minutes of Council tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.290 Hetgeen wel geweten 

is, is dat tegen de lente van 1632 de Powhatan een nieuwe wapenstilstand wilden, maar 

dat het bestuur van de kolonie in februari van datzelfde jaar nog een verbod had 

afgekondigd om enig contact met de Powhatan te hebben. De Engelsen bleven alle Native 

Americans, met uitzondering van de Accomacs, als hun aartsvijanden zien.291 Het ging zelf 

zo ver dat de Council alle eerder opgestelde verdragen met Native Americans in Virginia 

als opgeheven en ongeldig verklaarde.292  

                                            
289 De bepalingen van dit verdrag zijn vernietigd zijn de Amerikaanse Burgeroorlog er kan dus 
geen bron toegevoegd worden in dit onderdeel.  
290 Rountree, Pocahontas’s people, 307. 
291 Rountree, Pocahontas’s people, 81. 
292 Cave, Lethal encounters, 129. 
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Het zal uiteindelijk tot in de herfst duren vooraleer er een vrede gesloten wordt, na een 

eerste mislukte vredesbespreking met de Chickahominy. De raids op dorpen van de 

Powhatan mochten dan wel stoppen, het verdrag bracht op het gebied van persoonlijke 

conflicten tussen beide partijen geen zode aan de dijk. Beide partijen poogden om het 

contact enorm te beperken, maar ze hadden elkaar nodig. De Engelsen hadden de 

Powhatan nodig voor voedselbevoorrading en de Powhatan hadden de Engelsen nodig 

om aan stof en vuurwapens te geraken.293 Deze contacten bleven dus clandestien 

behouden, zo stelt Schoeder in zijn thesis. Hij staaft dit door te stellen dat het hergebruik 

van bepaalde regulaties vanuit het bestuur van de kolonie dit indiceert. Zo stelt hij dat er 

nog steeds handel werd gedreven met Native American, buiten het zicht van de overheid, 

tijdens samenkomsten tussen beide partijen en dat de kolonie dit met de herhaling van 

reeds uitgevaardigde regulaties en bijkomende sancties en bepalingen wilde 

verhinderen.294  

Inhoudelijk weten we, door de reeds vernoemde oorzaak, relatief weinig over de inhoud 

van het verdrag zelf. Volgens Cave zijn er echter indicaties die wijzen in de richting van 

contactbeperking en dus ook conflictsbeperking. Dat deze vrede zeer relatief was en dat 

beide kanten, zeker de kolonialen, op hun hoede waren voor een eventuele nieuwe opstoot 

toont een rapport dat in 1638 werd verzonden naar Londen aan. Hierin staat dat de 

Virginians steeds op hun hoede bleven voor “savages ever awake to do them injuries”.295 

Een argument dat inderdaad wijst in de richting van contactbeperking is de palissade die 

in 1634 gebouwd werd tussen de York en de James rivieren. Hierdoor zou ook het vee van 

de kolonialen minder snel afdwalen richting gebied van de Powhatan en op die manier ook 

veiliger zijn.296 Deze afsluiting van de Powhatan doet vermoeden dat de kolonie er in de 

jaren na 1623 in was geslaagd om een degelijke voedselbevoorrading/productie op te 

zetten opdat zij niet meer afhankelijk zouden zijn van de Powhatan om dit te voorzien. 

                                            
293 Rountree, Pocahontas’s people, 81.  
294 Schroeder, “’Not with sword and spear’,” 41. 
295 Cave, Lethal encounters, 141. 
296 Brent Tarter, “Sir John Harvey. Royal Governor of Virginia, 1628-1639,” The Virginia Magazine 
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Vermoedelijk zijn de voedingsmiddelen die nog werden verhandeld eerder schaarsere 

producten en waren ze niet meer strikt noodzakelijk. 

1646: Powhatan en Virginia297 
Met dit verdrag komt er een einde aan de derde Anglo-Powhatan oorlog. Bijgevolg is dit 

verdrag gesloten tussen de kolonie Virginia en Necotowance, hier de koning van de 

Indianen genoemd.298 In de praktijk was Necotowance de mamanatowick en was hij leider 

van de Wyanoke stam. De titel “koning van de Indianen” gaat dus niet geheel op, toch is 

deze titel toegekend door de Engelsen niet iets om zomaar naast ons neer te leggen als 

verkeerde benoeming vanuit hun Europees blikveld. De eerste bepaling van het verdrag is 

potentieel ook de belangrijkste. Daarin wordt bepaald dat Necotowance zijn koninkrijk heeft 

onder dat van de koningen en majesteiten van Engeland en dat zijn opvolgers bekrachtigd 

moeten worden door de gouverneur van Virginia. In ruil voor deze onderwerping zal de 

kolonie de Native Americans in dit verdrag beschermen tegen rebellen en andere vijanden. 

Als jaarlijkse hernieuwing van dit verdrag dienen Necotowance en zijn opvolgers twintig 

bevervellen te brengen bij “the goeing away of Geese”. Deze migratiebeweging van de 

ganzen gebeurt vermoedelijk in de lente, of vroege zomer.   

De volgende bepaling handelt over waar de volkeren zich zullen mogen vestigen. Er staat 

gestipuleerd dat zij zich vanaf nu mogen vestigen ten noorden van de rivier York en dat zij 

niet gestoord zullen worden door de Engelsen. Indien een Engelsman zich toch in die buurt 

zou willen vestigen moet er eerst een onderhoud komen met Necotowance. Het volgende 

artikel handelt over waar zij zich niet langer mogen vestigen, met als doel voldoende “vrij” 

land te creëren voor de kolonialen. Indien zij zich begeven op een strook land tussen de 

rivieren de York en de James tot Kequotan zij gedood zullen worden. Het verdrag gaat 

zelfs zo ver dat elke koloniaal een Native American die aangetroffen wordt in dit gebied 

zonder proces mag doden. Als de Native American vlucht moet die uitgeleverd worden aan 

de koloniale overheid. Een uitzondering hierop is als de persoon die wordt aangetroffen 

een boodschapper is van Necotowance. De boodschappers dienden wel een gestreepte 

                                            
297 Treaty between the English and the Powhatan Indians, 5.10.1646, 679-81. 
298 Treaty between the English and the Powhatan Indians, 5.10.1646, 679. 



 

 124 

mantel, als ze met meer reizen of badge, indien ze alleen zijn, te dragen om herkenbaar 

te zijn.  

De bepaling die daarop volgt verwijst naar de beperking tot vestiging voor de Engelsen. 

Hierin wordt bepaald dat, als er toch een koloniaal zich ten noorden van de York vestigt, 

hij uitgewezen en behandeld zal worden als een crimineel. Wederom is er een uitzondering 

voorzien voor zij die door het klimaat gedwongen worden zich daar te vestigen. Eveneens 

is het toegelaten voor kolonialen om zich op het land te begeven om bomen te kappen en 

te jagen, op voorwaarde dat zij toestemming hebben van de gouverneur. Langs de andere 

kant mogen de Wyanoake zich niet dicht bij Engelse plantages begeven op straffe van de 

dood, zoals hiervoor reeds vermeld. Het contrast tussen overtredingen in geval dat de 

verdachte een Native American of koloniaal is, is pijnlijk duidelijk, de een zal het bekopen 

met zijn leven de ander zal veroordeeld worden.299 

 Ook kolonialen die Native Americans ontvangen of verbergen binnen deze 

afgesproken grenzen zullen omgebracht worden. De uitzondering op dit artikel zijn de 

clerici, zij mogen wel Wyanoake ontvangen en herbergen zonder hiervoor de doodstraf te 

krijgen. Hierna volgt de procedure om de nodige legitimatiebewijzen te verkrijgen van de 

Engelsen om de boodschappers van de Wyanoake uit te rusten. Daarvoor moeten zij Fort 

Royal benaderen vanuit het noorden, en enkel vanuit het noorden. Daar kunnen zij dan de 

badge of mantel krijgen en indien zij toch gedood zouden worden terwijl zij deze legitimatie 

dragen, zal de moordenaar ook gedood worden. Ook kunnen zij hiervoor Fort 

Appamattucke of het huis van kapitein John Floud benaderen. Deze bepalingen gelden 

ook voor handelaars van de Wyanoake die handel willen drijven met de kolonialen.  

Vervolgens stelt de volgende bepaling dat Necotowance alle Engelse gevangenen, slaven 

en geweren die zijn buitgemaakt moet terugbrengen, maar ook de mensen uit zijn volk die 

de kolonialen hebben gevangengenomen en zijn weggelopen, op voorwaarde dat zij jonger 

zijn dan twaalf jaar. In de voorlaatste bepaling wordt overeengekomen dat elke Wyanoake 

jonger dan twaalf bij de kolonialen mag komen leven en dat dit geen breuk is van de 
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overeengekomen bepalingen, op voorwaarde dat zij effectief jonger dan twaalf zijn. De 

laatste bepaling stipuleert nogmaals dat enkel de plaatsen waar Native Americans zijn 

toegelaten om te komen zonder legitimatie deze legitimatie moeten voorzien, op de manier 

waarop die beschreven zijn.300 

1677: Powhatan en Virginia301 
Het verdrag van Middle Plantation is het enige verdrag waar er nog een indicatie bestaat 

van hoe het originele eruitgezien moet hebben. Zo zijn onder andere de validatietekens 

meer overgenomen. Uiteraard zijn er nog onderdelen in het verdrag die los staan van de 

eigenlijke inhoud, die interessant zijn om van dichterbij te bekijken. Onderstaande tekst is 

het resultaat van deze analyse.  

We zien een intitulatio waarbij de identiteit van de opsteller van het verdrag bekend wordt 

gemaakt. Het verdrag is opgesteld door Herbert Jefferies Esquire, de luitenant-gouverneur 

van Virginia.302 

De arenga, of voorbeschouwing, beschrijft het doel van het verdrag. In dit geval wordt dat 

doel beschreven door Herbert Jeffries: 

 

 Whereas His most Sacred Majesty hath His Own Royal Grace and meer Motion 

 Intrusted to my Care and Endeavours the Renewing, Management and Concluding 

 a good Peace with the Neighbour Indians: In Order whereunto […] I have caused to 

 be drawn up these ensuing Articles and Overtures, for the firm Grounding, and sure 

 Establishment of a good and just Peace with the said Indians. And that it may be a 

 Secure and Lasting one (Founded upon the strong Pillars of Reciprocal Justice) by 

 Confirming to them their Just Rights, and by Redress of their Wrongs and 

 Injuries…303 
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Het doel van het verdrag is met dit fragment duidelijk. De concrete aanleiding voor de dit 

verdrag, namelijk een vrede na Bacon’s Rebellion, wordt in het verdrag slechts zeer vaag 

in een artikel vermeld (cfr. supra). Het is dus duidelijk dat de narratio of, directe 

beweegreden, ontbreekt in het verdrag. Dit kan verschillende redenen hebben. Des te 

minder dat de rebellie zou vermeld worden des te minder zij in het collectieve geheugen 

zou blijven hangen en des te minder zij tot inspiratie kan leiden voor anderen. 

De dadatio, plaats en tijd van ondertekening, is terug te vinden eerder in het begin van het 

verdrag. Reeds op de tweede pagina, na de voorpagina is dit onderdeel terug te vonden. 

Het verdrag werd volgens de dadatio ondertekend op de negentwintigste dag van mei 

1677. Er wordt nog extra vermelding gemaakt van het feit dat deze dag ook de verjaardag 

van de koning is en dat hij op die dag ook exact 29 jaar op de troon van Engeland zit.304 

Betreffende de corroboratio, de aanduiding van de validatietekens, hebben enkel de 

vertegenwoordigers van Native Americans hun validatietekens achtergelaten op het 

verdrag. Er zijn vijf validatietekens, in dit geval handtekeningen, waar te nemen op de druk 

van het verdrag. Bovenaan links op de pagina staat de handtekening van de queen of 

Pamunkey, Cockacoeske. Zij tekent namens haarzelf en de verschillende Native 

Americans onder haar gezag. Opvallend is hier dat er wordt vermeld dat zij tekent namens 

mensen en niet namens de naties of volkeren onder haar gezag. De handtekening naast 

die van Cockacoeske is die van de “the queen of Waonoke”, in het midden links staat de 

handtekening van de leider van de Nottoways en daarnaast die van de “king” van de 

Nansemond. Tot slot is er ook nog het enige validatieteken waarbij de ondertekenaar bij 

naam wordt genoemd. De handtekening van John West, de zoon van Cockacoeske staat 

helemaal onderaan links onder het verdrag. Het verdrag bevat ook en kort memorandum 

waar ook nog twee namen aan zijn toegevoegd als validatieteken, de namen van John 

Berry en Francis Morison: de vertegenwoordigers van de koning tijdens de 

onderhandelingen.305 
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Bij de ondertekening van het verdrag waren verschillende mensen en daardoor ook 

verschillende actoren aanwezig. Zij worden beschreven in de subscriptio, de oplijsting van 

aanwezigen en of getuigen, die in het begin van het verdrag staan. Zo is er geschreven 

dat John Berry en Francis Morison aanwezig zijn. Zij zijn de commissarissen van de vorst 

aangesteld onder het grootzegel van Engeland voor de kolonie Virginia. Eveneens wordt 

er melding gemaakt van de aanwezigheid van de Council of State van Virginia.306 

Opvallend is dat er geen melding wordt gemaakt van de vertegenwoordigers van Native 

Americans. Het feit dat zij überhaupt aanwezig waren bij de ondertekening van het verdrag 

blijkt maar uit het memorandum waar expliciet wordt vermeld dat zij aanwezig waren in het 

gerechtsgebouw in Middle Plantation.307 

Het verdrag zelf is achttien pagina's lang en bevat eenentwintig artikelen. Charles II wilde 

zijn Noord-Amerikaanse kolonies en hun buren pacificeren. De concessies die beide 

partijen hebben gedaan om het verdrag veilig en duurzaam te maken, zijn samengevat in 

de artikelen die op de volgende pagina's van het verdrag worden genoemd. Het laatste 

deel van de arrenga (cfr. supra) toont dat hij een nogal gematigde, niet-vijandige houding 

wilde uitdrukken tegenover Native Americans en iedereen die het verdrag heeft gelezen. 

Dit past in zijn aura van een brenger van stabiliteit en zijn reputatie als een van de meest 

geliefde koningen in Engeland na een decennium van puriteinse overheersing.308  

Het eerste artikel behandelt de afhankelijkheid van de inheemse bevolking van de koning 

van Engeland en zijn erfgenamen. Hierdoor werden de ondertekenende mamanatowick en 

weroances de facto onderworpen aan de Engelse Kroon en zijn opvolgers. Het vermeldt 

ook dat zij in ruil daarvoor hulde moeten brengen aan de gouverneur van zijne majesteit. 

Het tweede en derde artikel gaan over het land van de nieuwe onderdanen van Charles II. 

In het tweede artikel staat dat elke Native American leider zijn/haar land met patent zal 

houden onder het zegel van de kolonie van zijne majesteit. In dit artikel wordt het eerbetoon 

aan de gouverneur geregeld. Native Americans zullen geen "Quit rent or acknowledgment 
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for the same" moeten betalen, maar in plaats daarvan drie pijlen.309 Het derde artikel is 

een voorloper van de reservaten in de Verenigde Staten van Amerika. Het artikel stelt dat 

Native Americans die niet genoeg land hebben om op te planten daarvan voorzien moeten 

worden en dat het niet van hen afgenomen mag worden of verstoord mag worden zolang 

ze hun gehoorzaamheid aan de Engelsen behouden.  

Artikel vier en vijf zijn beschermende maatregelen om een nieuwe opstand zoals die van 

Bacon te voorkomen. De Engelsen moesten minstens drie mijl wegblijven met hun akkers 

en boerderijen zodat er geen gewelddadige ontmoetingen meer zouden zijn tussen de 

kolonialen en de inheemse bevolking. Artikel vijf roept ook op tot een duidelijk 

rechtssysteem dat wordt voorgezeten door de gouverneur.310 Dit systeem is opgezet om 

te voorkomen dat beide partijen het heft in eigen handen nemen. Dit past in de pogingen 

van de Kroon om de kolonie te centraliseren, aangezien decentralisatie een groot probleem 

bleek te zijn en een oorzaak voor de opstand, omdat geen enkele instelling echt de macht 

had om snel te handelen in het geval van de gebeurtenissen die zich voordeden.311  

Artikel zes heeft ook te maken met het rechtssysteem in de koloniën. Het voorkomt dat 

Native Americans zonder reden gevangengenomen worden. Vanaf dan is er een 

bevelschrift nodig. Voor leiders van volken is zelfs een akkoord van de gouverneur nodig. 

Niet alle artikelen zijn positieve veranderingen voor de bevolking. In artikel zeven, 

bijvoorbeeld, wordt hun bewegingsvrijheid beperkt. Native Americans moeten een 

vergunning hebben om te gaan vissen en voor het verzamelen van allerlei zaken die voor 

hun onderhoud moesten dienen. Ook mogen ze geen wapens dragen.312 

Het volgende artikel, acht, is ook nogal negatief voor de tradities en cultuur van Native 

American. Vanaf dan mogen ze zich niet meer schilderen of vermommen als een 

buitenlander hen bezoekt. In artikel negen, tien en elf wordt gesproken over oorlog. Native 

Americans zijn verplicht de officier van de militie op de hoogte te stellen van "strange 

                                            
309 Articles of peace, 5-6. 
310 Articles of peace, 6-8. 
311 Billings, “The causes of Bacon’s Rebellion,” 410. 
312 Articles of peace, 8-9. 



 

 129 

Indians" in de buurt van Engelse bezittingen. Ze moeten hen zoveel mogelijk informatie 

geven. In artikel tien beloven de Engelsen om Native Americans met alle mogelijke 

middelen te beschermen. In het laatste artikel staat dat elke inheemse man die geschikt is 

om wapens te dragen, in staat moet zijn om zich bij de Engelsen aan te sluiten in de oorlog 

en dat de gouverneur Native Americans van wapens zal voorzien. Interessant is dat ze 

betaald worden voor hun dienst. Artikel twaalf is nogal contradictorisch, omdat het stelt dat 

elke weroance of weroansqua dezelfde macht heeft om het eigen volk te besturen, behalve 

de verschillende naties die ondergeschikt zijn aan de queen of Pamunkey. Dit is in zekere 

zin in tegenspraak met het eerste artikel, waarin staat dat alle Native American leiders 

voortaan onderdanen zijn van de Engelse koning en zijn opvolgers.313 

Het dertiende artikel is een stuk slavenwetgeving. Er staat in dat geen enkele naburige 

Native American als dienaar kan worden gehouden, behalve op grond van een vergunning. 

De volgende twee artikelen, veertien en vijftien, maken eveneens deel uit van de 

slavenwetgeving. In artikel veertien wordt gesproken over weggelopen Native Americans 

en hoe ze terug naar hun dorp gestuurd moeten worden. Vijftien heeft het over de duur 

van de dienstplicht van Native American. Er staat dat ze niet langer mogen werken dan de 

Engelsen. In dit artikel wordt waarschijnlijk gesproken over indentured servants, een 

praktijk die op dat moment nog steeds wordt gebruikt.314 Het zestiende artikel regelt 

bepaalde ceremoniële en financiële aspecten over waar en wanneer de mamanatowick en 

haar weroances en de andere leiders hun tribuut moeten betalen. In artikel zeventien staat 

dat de koloniale overheid Native Americans die bij de gouverneur zijn voor publieke zaken 

zal voorzien van onderhoud.315 

Dat Charles II een veilige en duurzame pacificatie van zijn kolonie wilde, blijkt uit het 

achttiende artikel. Deze tekst regelt het geval van vredesbreuk tussen Native Americans 

en de Engelsen. De conclusie is dat de Powhatan met de gouverneur moeten 

onderhandelen en de meningsverschillen moeten overbruggen. Ook wordt gesteld dat 
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Native Americans zich moeten onderwerpen aan het oordeel van de gouverneur en zich 

daaraan moeten conformeren. In het negentiende artikel wordt het gebruik van tolken 

geregeld om onheil en fouten van de genoemde tolken te voorkomen. Beide partijen 

mogen hun eigen tolken gebruiken, zodat corruptie en ontrouw worden vermeden. Het 

voorlaatste artikel bepaalt dat elk kind, elke dienaar en elk paard dat van de kolonialen 

werd ontvreemd, moet worden teruggegeven. Het laatste artikel, ten slotte, regelt de 

handel. De gouverneur zal met de council en de colonial assembly (de twee kamers van 

Virginia) overleggen of de handel moet worden voortgezet, beperkt, ingeperkt of 

opengesteld, waarbij een duurzame vrede altijd in het achterhoofd moet worden 

gehouden.316 

Op pagina zeventien en achttien van het verdrag wordt een nota toegevoegd met extra 

informatie over bepaalde ceremoniële aspecten van de totstandkoming van het verdrag. 

Zo wordt bijvoorbeeld specifiek vermeld dat zij gebruik hebben gemaakt van tolken om het 

verdrag te vertalen voor de Native American leiders. Een ceremonieel aspect dat wordt 

genoemd, is dat zij het getekende verdrag op hun knieën hebben afgeleverd en ontvangen, 

waarbij zij hun onderwerping aan Charles II hebben laten zien, en het papier hebben 

gekust toen het van eigenaar veranderde. Het memorandum verklaart het kussen door de 

vreugde die Native Americans voelden bij het accepteren van de voorwaarden van het 

verdrag, dit is natuurlijk onmogelijk te verifiëren.317 

1677: Haudenosaunee, Virginia en Maryland318 
Deze bronnen starten met de beloften tot vrede die Henry Coursey kreeg in 1677. Hij 

vraagt en biedt aan de Haudenosaunee het vergeten en begraven van de afgelopen 

gebeurtenissen en dat in de toekomst, als er schade wordt berokkend aan een van beide 

partijen, deze schade wordt vergoed, zowel wanneer het personen als goederen betreft. 

Coursey geeft mee dat ze de Haudenosaunee steeds zullen behandelen als goede buren 

en vrienden, als deze voorwaarde wordt nageleefd. Om de beloften te verzegelen biedt 
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Coursey ook wampum aan die in totaal 150 gilders mat, in drie gelijke delen van 50 

gilders.319 (Het concept wampum wordt doorheen de komende verdragen dieper 

behandeld.) 

De Haudenosaunee dienen kolonel Coursnet uitgebreid van antwoord. Ten eerste geven 

zij aan verheugd te zijn dat de vertegenwoordigers van de koning (de gouverneurs van de 

kolonies) Coursney hebben gestuurd om met hen een vrede te bespreken. Ze gaan in 

dezelfde passage akkoord met het voorstel van Coursney om elke schade te vergoeden 

en om het verleden te vergeten. Als bewijs van hun akkoord geven ze een herten- en een 

bevervel. Vervolgens gaan ze eigenlijk nog een stap verder in hun antwoord door te 

zeggen dat ze zich, als ze het verleden vergeten en begraven, zich ook onschuldig 

beschouwen voor elke schade die zij hebben veroorzaakt aan Maryland en Virginia, 

hiervoor geven ze twee bevervellen. Ten derde willen ze potentiële toekomstige oorlogen 

tussen Native Americans voorkomen door, moesten er conflicten de kop opsteken, deze 

eerst proberen uit te praten alvorens de wapens op te nemen. Ook daarvoor geven ze 

hiervoor bevervellen. Om de bepalingen te bekrachtigen wordt er een lied gezongen, hun 

manier om een nieuw verdrag te bezegelen.  

Ze geven kolonel Coursney een herten en bevervel om hem te bedanken voor zijn lange 

reis. Vervolgens zingen zij nog een lied waarvan de betekenis zou zijn dat de 

Haudenosaunee het verleden tussen de kolonel en zichzelf niet zullen vergeten. Met 

andere woorden, ze zullen niet vergeten wat hij voor hen gedaan heeft. Ook geven ze nog 

mee dat de ontmoetingsplaats waar ze zich nu bevinden ook de toekomstige 

ontmoetingsplaats moet zijn. Ze wensen dat alle bepalingen die voortkomen uit deze 

besprekingen zeer nauw worden opgevolgd. De locatie blijkt zeer belangrijk te zijn voor de 

Haudenosaunee, aangezien ze op het einde van de bepaling nogmaals meegeven dat, als 

Coursney wederom met hen wilt spreken, het dan op de locatie is waar ze zich nu bevinden 

en nergens anders. Hiervoor geven ze een hertenvel. Tot slot bedanken ze Coursney voor 

de vrijlating van de twee zonen van Canondondarwe de leider van de Maquase en de 
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onthoofding van Acknaetsachawey, door wiens toedoen ze gevangen waren geraakt. Om 

deze bedanking kracht bij te zetten geven ze vijf bevervellen.320 

1679: Haudenosaunee en Virginia321 
Zoals besproken bij de analyse worden de onderhandeling verder opgevolgd door Littleton 

en Kendall. De facto is dit enkel Kendall aangezien Littleton voor de besprekingen komt te 

overlijden. Kendall vertelt de Haudenosaunee over de wet die in Virginia geldt die stelt dat 

elke Native American die in de buurt van christenen komt, stil moet staan en de wapens 

op de grond moet leggen als teken van vriendschap, en als hij/zij dit niet doet als een vijand 

behandeld zal worden. Er volgt een beschrijving van de geschenken die de 

Haudenosaunee ontvangen. Zo krijgen ze f. 150: Z, 11 ells duffels, 2 vatts Rom, 3 Rolls 

Tobacco, 25 Wheat Loaves, 11 do Brown.322 De Haudenosaunee danken Kendall, die ze 

nog nooit op die plaats gezien hebben, voor de geschenken en zeggen dat ze hem van 

antwoord zullen dienen in de namiddag.323  

In eerste instantie engageren de Haudenosaunee zich om “doe make the preffixed house 

clean and in order to Com to our propositio meaning by cleaning of the house, that they 

will answer uniformally”.324 Ze geven hierop ook nog een vadem wampum.325 De term 

wampum verwijst eigenlijk naar een gestandardiseerd kraal gemaakt van schelpen, met 

een grootte van ongeveer drie millimeter diameter en acht of negen millimeter lang.326 

Wampum was een zeer belangrijk onderdeel van de diplomatie tussen de 

Haudenosaunnee (Haudenosaunee) en de kolonialen. Het gebruik van wampum voor 

                                            
320 Colonel Coursney obtains agreement with Iroquois, 6.8.1677, IV: 271-72. 
321 Propositions of Colonel Kendall to Mohawks, 25.9.1679, IV: 272-73; Mohawks answer 
propositions of colonel Kendall, 26.9.1679, IV: 273-74. 
322 Propositions of Colonel Kendall to Mohawks, 25.9.1679, IV: 272-73. 
323 Mohawks answer propositions of colonel Kendall, 26.9.1679, IV: 273. 
324 Mohawks answer propositions of colonel Kendall, 26.9.1679, IV: 274. 
325 Een vadem is de Nederlandse vertaling van een fathom. Een fathom was een lengtemaat die 
werd gebruikt om wampum te meten. Het aantal kralen in elke meting varieerde naar gelang de 
waarde.  
In de brontekst wordt in plaats van het woord wampum het woord zewt gebruikt. Dit refereert naar 
sewan wat het Algonquian woord is voor wat men in New England wampum noemt. Er is 
gekozen om wampum te gebruiken, aangezien dit het meest courante woord is voor het 
voorwerp. 
326 Marshall Jospeh Becker, “Wampum chronology. An update on the origins and varied uses of a 
Native American commodity,” Bulletin of the Archeological Society of Connecticut 74 (2012): 49. 



 

 133 

diplomatieke doeleinden is voor het eerst opgemerkt vroeg in de zeventiende eeuw, veelal 

in kettingvorm. Vanaf de jaren twintig van die eeuw worden er ook riemen van wampum 

opgemerkt. Binnen de diplomatieke context zijn de kettingen eerder laagdrempelige giften 

in het proces van de formele overgave van een riem wampum. 

Er zijn verschillende soorten wampum te onderscheiden volgens Becker, namelijk de 

seculier-politieke, de religieuze en de seculier-decoratieve. De wampum waarover het hier 

gaat, betreft seculier-politieke wampum. De kenmerken van dit soort wampum is dat ze 

monochromatisch zijn en eenvoudige geometrische patronen hebben, soms met 

complexere menselijke figuren of data en initialen.327  

De Haudenosaunee geven een vadem wampum als uiting van dankbaarheid voor de reis 

die Kendall, als oude man, ondernomen heeft. Vervolgens halen ze de gemaakte 

afspraken met kapitein Coursney aan. Zij uiten de expliciete wil om deze afspraken te 

vernieuwen en halen aan dat zij de gemaakte afspraken steeds hebben nageleefd, 

wederom geven zij een vadem wampum. Ze vragen aan Kendall en bij uitbreiding de 

kolonialen, om hetzelfde te doen, waarvoor zij een wampum van 12 kralen diep geven. In 

de volgende passage uiten ze blijdschap dat de gouverneur van Virginia de schade die is 

berokkend vergeeft en vergeet. In diezelfde passage aanvaarden ze de wet die Virginia 

heeft met betrekking tot het dragen van wapens en die neer te leggen als teken van 

vriendschap. Daarom geven ze een riem wampum van 14 kralen hoog. Tot slot geven de 

Haudenosaunee nog mee dat ze het jammer vinden dat “the other authorized from Virginia” 

(kolonel Littleton) gestorven is voor het plaatsvinden van de onderhandelingen. Als troost 

bieden ze Kendall een riem zwarte wampum aan van 13 kralen diep om de tranen weg te 

vegen.328  

Vermoedelijk was de opvolging van de onderhandeling door Kendall en Littleton geen 

echte opvolging maar eerder een vernieuwing van het verdrag onderhandeld met 

Coursney. Dit is een concept dat niet vreemd is voor die tijd. Zo is er bijvoorbeeld het 

Nicolls Treaty tussen New York en de Esopus dat gedurende zeker tachtig jaar vernieuwd 
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werd en waarvan tot op heden veertien exemplaren (inclusief het origineel) gevonden 

zijn.329 

1684: Haudenosaunee en Virginia330 
Eerst en vooral schetst gouverneur Howard de situatie waarin beide partijen terug 

samenkomen. Hij schetst de reden van samenkomst zeven jaar eerder (de aanleiding van 

het verdrag van 1677 tussen hen) en de aanleiding waarom hij vindt dat het verdrag 

vernieuwd moet worden en dat de Haudenosaunee hun beloftes moeten hernieuwen. Zo 

stelt hij dat zij ten oorlog zijn gegaan tegen naburige volkeren die in de verdragen waren 

opgenomen en dat ze bovendien ook christelijke slachtoffers hebben gemaakt. Daarbij 

hebben ze ook gewassen vernietigd. Wat ook expliciet vermeld wordt, is het doden van 

Engels vee, niet om op te eten, maar om te laten rotten in de bossen. Vervolgens vertelt 

hij over een gebeurtenis waarbij Haudenosaunee, volgens het correcte protocol, aan een 

fort kwamen, de wapens neerlegden en de leiders binnen uitnodigden voor een maaltijd. 

Na de maaltijd en bij het verlaten van het fort bestormden jonge Haudenosaunee het fort 

en plunderden ze het.331 

Nu volgt er een opsomming de voorstellen die de gouverneur doet aan de 

Haudenosaunee. Een eerste eis die de gouverneur stelt is dat de Haudenosaunee al hun 

jonge mannen en soldaten moeten weghalen uit Virginia en Maryland. Vervolgens maakt 

hij duidelijk dat de Haudenosaunee weg moeten blijven van de bergen waarin de Powhatan 

jagen, aangezien zij ook niet jagen in de gebieden van de Haudenosaunee en het hun 

grond is. Als derde punt willen ze een blijvende duurzame vrede bekomen. Eerst en vooral 

wordt er geëist dat alle schade wordt vergoed. Indien de Haudenosaunee dit doen zal alles 

vergeven worden, ook wel met de voorwaarde dat er geen nieuwe misdaden worden 

gepleegd. Vervolgens doet Lord Howard het voorstel om twee bijlen te begraven als laatste 

                                            
329 Richard Nicolls Esopus Indian Treaty 1665, ed. Nina Postupack (New York: The Ulster County 
Records Management Program, 2015), 9-25. 
330 Governor Effingham’s message to Iroquois by interpreter, 7.1684, IV: 287; Governor 
Effingham’s propositions to Mohawks, Oneidas, Onondagas, and Cayugas, 30.7.1684, IV: 288-
90; Renewal of pact of friendship with Iroquois, 31.7.1684, IV: 290-93. 
331 Governor Effingham’s propositions to Mohawks, Oneidas, Onondagas, and Cayugas, 
30.7.1684, IV: 288. 
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actie om alle oorlogen tussen beide partijen te beëindigen: een bijl namens Virginia, 

Maryland en de naburige volkeren die onder hun gezag staan, de andere bijl namens de 

Haudenosaunee, de vijf volkeren die dit verbond vormgeven.  

De gouverneur geeft ook aan dat, aangezien de Powhatan nu niet bij de onderhandelingen 

zijn, hij bereid is om een delegatie van hun leiders te sturen naar een volgende bijeenkomst 

in de komende zomer, opdat ook zij het verdrag kunnen ratificeren. Tot slot vraagt Lord 

Howard dat het verdrag ditmaal wel nauwgezet wordt nageleefd. Er wordt ook gevraagd 

dat de Haudenosaunee zich niet meer rond de rivieren begeven en aan de voet van de 

bergen blijven. De Haudenosaunee kunnen volgens Lord Howard niet meer vertrouwd 

worden aangezien zij Virginia zo vaak bedrogen hebben. Desondanks deze 

vertrouwensbreuk ontvangt elke natie nog wel 20 yards duffels, 1 doz: Stockings, 40 gl. 

wampum, 1 fatt Rom, 1 Roll Tobacco. Dezelfde voorstellen werden gedaan aan de 

Seneca, ook een volk van de Haudenosaunee, en zij ontvingen dezelfde geschenken.332 

Zij worden vermoedelijk apart vermeld op het einde en niet bij de opsomming van de 

volkeren in het begin vernoemd aangezien zij enkele dagen later, op 5 augustus, 

arriveren.333 

De volgende dag geven de volkeren die betrokken zijn in het verdrag antwoord op de 

voorstellen die aan hen zijn overgemaakt. Eerst spreken de Mohawk: zij richten zich naar 

de andere volkeren uit hun verbond. Zij pleiten onschuldig aan alle aanklachten die aan 

hen gericht zijn en stellen dat het de andere volkeren zijn die het verdrag verbroken 

hebben. Zij pleiten voor een duurzaam verdrag, zorgvuldig bewaard voor de toekomst.334 

In de volgende passage verwijten zij de volkeren uit hun verbond allerhande zaken:  

 You Oneydoes, I speak to you as Children; be no longer childisch, or void of 

 Understanding. 

                                            
332 Governor Effingham’s propositions to Mohawks, Oneidas, Onondagas, and Cayugas, 
30.7.1684, IV: 288-90. 
333 Renewal of pact of friendship with Iroquois, 31.7.1684, IV: 293. 
334 Renewal of pact of friendship with Iroquois, 31.7.1684, IV: 290. 
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 You Onondagas, our Brethren, you are like deaf People, that cannot hear, your 

 Senses are covered with Dirt and Filth. 

 You Cayugas, do not return into your former ways. There are three Things we must 

 all observe.  

 First, The Covenant with Corlear. Secondly, the Covenant with Virginia and 

 Maryland. Thridly, with Boston. We must stamp understanding into you, that you 

 may be obedient; and take this Belt for a Remebrancer.335 

Vervolgens richt Cadianne, zo heette de vertegenwoordiger van de Mohawk, zich op de 

gouverneur van Virginia, die hij “Sachem of Virginia noemt”, en dankt hij hem om hun 

fouten te vergeven.336 Daarvoor krijgt de gouverneur drie bevervellen van de Mohawk. Ten 

tweede bedankt hij hem om de bijl te begraven en als teken van dankbaarheid en vreugde 

geeft hij hem twee bevervellen. Als derde bedankt Cadianne nogmaals de gouverneur van 

Virginia, die hij Assarigoa noemt, om het kwade weg te wassen uit het zicht en de 

herinneringen, opdat het nooit meer opgegraven mag worden. Assarigoa was de naam die 

de Haudenosaunee vaak gebruikten voor de gouverneur van Virginia. Ook stelt Cadianne 

dat de gouverneur een eerbaar man is die het verdrag nooit zouden breken, vervolgens 

kijkt hij naar de vertegenwoordigers van de andere naties en zegt hij dat zij de eedbrekers 

zijn. Daarna geeft hij twee bevervellen en een wasberenvel.337 

De Mohawk geven ook nog twee bevervellen nadat hun vertegenwoordiger het volgende 

zegt:  

 The Covenant must be kept; for the Fire of Love of Virginia and Maryland burns in 

 this Place, as well as ours, and this House of Peace must be kept clean.338 

                                            
335 Renewal of pact of friendship with Iroquois, 31.7.1684, IV: 291. 
336 Een sachem is een leider van een volk. Het is vergelijkbaar met wat eerder in dit onderzoek 
een weroance genoemd werd.  
337 Renewal of pact of friendship with Iroquois, 31.7.1684, IV: 291. 
338 Renewal of pact of friendship with Iroquois, 31.7.1684, IV: 291. 
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Vervolgens zegt Cadianne dat zij een boom zullen planten waarvan de top de zon zal 

bereiken en waarvan de takken zo ver zullen reiken dat de boom van veraf zichtbaar zal 

zijn. Onder deze boom zullen zij beschutting zoeken en in vrede leven. Daarop geeft hij 

twee bevervellen. Hij gaat in op het voorstel van Lord Howard om de volgende zomer de 

leiders van de andere volkeren te ontmoeten. Hoe sneller hij ze kan ontmoeten des te 

beter. Daarvoor geeft hij twee riemen (vermoedelijk wampum). De Mohawk besluiten hun 

betoog met de gift van nogmaals twee bevervellen en de hoop om de bijlen heel diep te 

begraven. Zij geven wel nog mee dat er op dat moment sommige van hun krijgers in conflict 

verwikkeld zijn met hun vijanden, die zeer ver weg zijn. Zij vragen om vriendelijk te zijn 

voor hen, aangezien zij niet zullen plunderen en geen schade zullen berokkenen aan 

Virginia. Zij vragen nog om aan hen wat tabak en proviand mee te geven, want zij zullen 

het niet stelen zoals, volgens de Mohawk, de Oneida, de Onnondaga en Cayuga wel 

doen.339 

Als tweede nemen de Oneida het woord. Zij danken in de eerste plaats de gouverneur van 

Virginia, die zij ook Sachem noemen in plaats van gouverneur, om de vrede te bepleiten. 

Daarvoor geven zij hem een riem (wederom vermoedelijk wampum). Zij danken hem ook 

om het nieuwe verdrag op te stellen (zij noemen het consequent een “chain” of “covenant 

chain”), dat door alle partijen sterk wordt gekoesterd. Daarvoor geven zij een riem 

(wampum) namens alle vier de naties. Als dank voor het behouden van de band met hen 

geven ze nog een riem. Als onderpand voor de beloftes die zij maakten aan Lord Baltimore, 

de gouverneur van Maryland, geven zij twintig bevervellen, zij wensen dat de rest van de 

schuld gekwijt wordt. De twee gouverneurs die aanwezig waren, die van New York en 

Virginia verbinden zich ertoe om dit pogen te bekomen bij Lord Baltimore. Zij hopen dat 

het gat voor de bijlen gegraven zal worden. Zij spreken over een bijl namens Virginia en 

“hun” volkeren, een andere namens Maryland en de hun volkeren, en tot slot drie voor de 

Onnondaga, Oneida en Cayuga. De Mohawk hadden geen bijl namens hen nodig, zo 

stelden de Oneida, aangezien zij stelden dat zij het convenant niet gebroken hadden.340 
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Als derde nemen de drie naties, Onnondaga, Oneida en Cayuga gezamenlijk het woord bij 

monde van Thanohjanihta, een Onnondaga. Als eerste bedankt hij de gouverneur van 

Virginia dat hij hen reeds vergeven heeft en dat zij zeer graag in het nieuwe convenant 

instappen. Elke natie geeft daarop een bijl om te begraven en een riem. Vervolgens 

engageren de drie naties zich om de convenant nauwgezet na te leven en daarop geven 

zij een riem. Waar Virginia heel expliciet vraagt om niet meer op hun land te komen, laten 

zij de deur voor de volkeren onder de bescherming van Virginia wel open om op hun land 

te komen. Daarvoor geven zij zes vadem wampum.341 

De besprekingen worden besloten met het begraven van de bijlen op de binnenplaats van 

het gerechtsgebouw van Albany, waardoor er een duurzame vrede is gesloten. Lord 

Howard stelt dat zij vanaf heden vrienden zijn en dat beide kolonies elke twee of drie jaar 

vertegenwoordigers zullen sturen om de vrede te hernieuwen en dat er ook leiders van 

Native Americans zullen meekomen om eveneens de vrede te bevestigen. Op het einde 

van de begraving zingen de drie naties die een bijl begroeven een vredeslied en bedanken 

te gouverneur van New York voor zijn optreden als bemiddelaar.342 

Zoals reeds gezegd komen op 5 augustus ook de Seneca aan in Albany, waar ze nog 

spreken met Lord Howard. Voor hun late aankomst geven ze als reden dat zij het verst 

verwijderd wonen van de plaats van afspraak. Ze bedanken Corlear (zo noemen ze de 

gouverneur van New York) voor zijn rol als bemiddelaar bij deze onderhandelingen en ze 

begrijpen de aantijgingen rond de gebeurtenissen in Virginia. Vervolgens vragen ze om 

ook hun bijl op te nemen in de begraving om zo betrokken te worden in het verdrag, dat zij 

als zeer sterk beschouwen dat het niet gebroken kan worden. Ook vermelden zij de 

vredesboom die gepland zou worden en ze stellen dat, als de volkeren onder bescherming 

van Virginia komen om het verdrag kracht bij te zetten, ook zij dan aanwezig zullen zijn, 

ook al moeten zij hiervoor ver reizen. Verder gaan ze in op de vraag van Virginia om zich 

niet meer op hun land te begeven, wat ze aanvaarden. Dit doen ze als geste naar de 

gouverneur van New York, voor zijn inspanningen om de gouverneur van Virginia te 
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overtuigen. In de laatste passage lijken ze te bevestigen dat de andere naties hun land 

onder het gezag hebben geplaatst van de gouverneur van New York. Om dit te bevestigen, 

geven zij hen een riem (wampum).343 

Zoals reeds kort aangeraakt, komt dit verdrag, of beter de vernieuwing van dit verdrag, tot 

stand omdat, volgens Lord Howard, de Haudenosaunee de voorwaarden van hun verdrag 

hebben geschonden. Concreet werd dit veroorzaakt door de gedeeltelijke samensmelting 

van de Haudenosaunee en de Susquehannock zoals beschreven bij het verdrag van 1677 

Albany (cfr. supra). Vanaf het moment van de samensmelting gingen de Susquehannock 

over tot de beïnvloeding van hun nieuwe families en vrienden om de strijdbijl terug op te 

nemen tegen hun vroegere vijanden, waaronder de kolonies Maryland en Virginia. Het 

resultaat hiervan waren sporadische raids doorheen de jaren tachtig van de zeventiende 

eeuw.344 Het is dus naar aanleiding van deze raids dat Lord Howard naar Albany zal 

trekken om de vrede te bepleiten. 
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