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INLEIDING
Oud-Holland door een Amerikaanse bril . Wat weten wij
zelf van Nieuw Nederland2 Enige belangrijke geschrif .
ten over ons voormalige dochterland . Wij willen trachten, een onbevooroordeeld overzicht der gebeurtenissen
to leveren. Van Roodhuiden en Swannekens. De plaats
die aan Pieter Stuyvesant toekomt. New York's roem is
tevens die van Nederland.

Iedere landgenoot west dat New York door Nederlandse kolonisten
gesticht is, evengoed als elk onzer zich bewust is dat de reusachtige
metropolis der Nieuwe Wereld oorspronkelijk Nieuw Amsterdam
heette. Steeds heeft de Holland-Amerika Lijn in haar vloot dan ook
een mailboot gehad die deze naam droeg, ter bestendiging van de
banden waarmede dit brandpunt der Verenigde Staten zich zo
gaarne gekoppeld west aan een der bescheidenste en tevens eigenaardigste landen der oude wereld, en aan een moederstad wier
internationals trekkracht destij ds de handel van de ganse aarde tot
zich wilt to lokken . Geen enkele „dam" klinkt den bewoner van
God's Own Country zo liefelijk in de oren als joist deze. De naam
Holland brengt den Amerikaan een sfeer voor ogee die hem schijnt
to verplaatsen naar een prettige kinderkamer vol grappig speelgoed . En menig New Yorker heeft den zo joist aldaar aangekomen
Hollander gevraagd of ze bij hem thuis in ,,the old country" nog
altijd die genoegelijke deuntjes op de knie zingen van
Zo rij den de Heren
Met hun mooie kleren .
Zo rij den de Vrouwen
Met haar wij de mouwen .
En zo rij dt de akkerman
Met zijn paardje achteran.
In zulke opzichten hebben vele Amerikanen
en waarlijk niet de
slechtsten onder hen -- voor ons een zacht plekje in hun menigmaal
zo nuchtere gemoed .
Overigens echter' -- aldus luidt vaak de klacht in Nederlandse
mond - schijnt de Amerikaan zich ternauwernood rekenschap to
willen geven van de werkelijke betekenis die naar onze eigen
mening toekomt aan het kleine landje waaruit een deel der aristo9

cratie van die grote Republiek zich met zulk een voorliefde afkomstig noemt. In deze achteloosheid zien wij, misschien niet ten
onrechte, een gebrek aan diepere belangstelling, een onverschilligheid voor feiten en verrichtingen die onszelven van veel groter
waarde lijken dam onze koddige rol als bewoners van een klompjesland. En niet zonder een zekere geprikkeldheid vragen wij ons wel
eens of of men ons aan de overkant van het Grote Water dan alleen
maar belangwekkend kan vinden voorzover wij in pofbroeken tussen molentjes rondstappen of met de vinger een beginnend lek in
de dijk dichtstoppen, - zoals een der meest populaire jeugdvertellingen van Amerika op zulk een aanminnige wijze heeft opgedist .
Ongetwijfeld moet deze neiging tot het sentimentele en anecdotische, onder verwaarlozing van degelijker wetenswaardigheden
omtrent modern Nederland, voor ons teleurstellend heten . Iedere
inspanning die er op gericht is om onder het Amerikaanse yolk een
vollediger en meer evenwichtige kennis intake ons vaderland en
deszelfs prestaties to doers postvatten, verdient dan ook toegejuicht
en bevorderd to worden als een daad van practische strekking, wier
nuttige uitwerking stellig niet zal uitblijven .
Maar vragen wij nu ook onszelven eens wat wij eigenlijk afweten
van dat Nederlandse tij dperk in New York waarop wij eveneens onzerzijds in stilte toch wel een beetje trots zijn, - wat ontdekken wij
dan? Dat de gemiddelde landgenoot van ontwikkeling en beschaving in dit opzicht evengoed slechts vage en verwarde noties bezit.
Het juiste tijdperk, de rot en betekenis der hoofdpersonen, de wijze
waarop dit intermezzo begonnen en geeindigd is, de plaatselijke
kleur van Nieuw Nederland, - ongetwij f eld zou men daar gaarne
wat meer van willen weten . Maar een voor allen bevattelijk en
leesbaar, dock tevens zakelijk en bondig overzicht van deze gebeurtenissen bestond - opmerkelijk genoeg - tot dusverre in onze
litteratuur niet . Men moest hetzij terugvallen op een aantal tamelijk ouderwetse geschriften, wier verteltrant den lezer onder dagen
niet meer vermag to boeien, hetzij genoegen nemen met een geschiedschrijving uit een bepaalde gezichtshoek, zoals Eekhof's verdienstelij ke geschiedenis der Hervormde Kerk in Amerika . Of anders
kon men trachten, de stof bijeen to zoeken uit verscheidene afzonderlijke werken over losse onderdelen van dit rijke onderwerp . Uit
deze laatste groep mogen o .a. met ere vermeld worden enige van de
voortreffelijke uitgaven der Linschoten Vereniging, die tesamen
10

een groot gedeelte van de stof behandelen, zoals (in chronologische
volgorde) : Henry Hudson's Reize onder Nederlandse vlag van Amsterdam naar Nova Zembla en Amerika in 1609, bewerkt door S . P .
L'Honore Naber,1921 . De refs van Jan Cornelisz May naar de IJszee en de Amerikaanse kust in 1611-1612, bewerkt door mr. S. Muller Fz.,1909 . De stichting van New York in Juli 1625, door dr . F . C .
Wieder,1925. Korte Historiael van verscheidene voyagiens gedaen
door David Pietersz . de Vries, bewerkt door prof. H. T. Colenbrander, 1911 . Hierna volgt er in de uitgaven van de Linschoten
Vereniging echter intake Nieuw Nederland een gaping, tot eindelijk een prachtig deel de slot-episode behandelt : De Zeeuwse expeditie naar de West onder Cornelis Evertsen den Jonge, 1672-1674,
bewerkt door C. de Waard,1928.
Afgezien nog van de reeds genoemde lacune, die juist het tijdperk
van Pieter Stuyvesant's bewind, en daarmee stellig een der meest
merkwaardige hoofdstukken der geschiedenis van Nieuw Nederland
overslaat, brengt het verspreid zijn van de stof over zovele bronnen
intussen het nadeel mede dat men telkens slechts een klein gedeelte der materie onder de loupe krijgt, en dan uiteraard sterk
vergroot .
Samenvattende overzichten vindt men daarnaast bij enig zoeken
ook we!, dock dan blijken zij geschreven to zijn door Amerikaanse
auteurs . Veel daarvan is naar inhoud en vorm verouderd . Andere
boeken blijken echter nog volkomen genietbaar to zijn . Met name
bet eerste deel van mrs . van Rensselaer's bewonderenswaardige
History of New York geeft van de Hollandse tijd een volledig
relaas, zij ook misschien wat erg gedetailleerd, en bovendien grotendeels bekeken met de ogee van den New Yorker, die uiteraard
naar andere kernpunten zoekt dan de Nederlander . Wenst men inzonderheid een verhaal dat vlot geschreven moet zijn, dan kan Hendrik Willem van Loon's Peter Stuyvesant den belangstellende
menig aangenaam ogenblik bezorgen, hoewel men zich al lezende
sours za1 afvragen of deze wijze van behandelen nu juist aan het
Nederlandse publiek wel steeds een geslaagde voorstelling geeft
van de toestand die er in werkelijkheid bestaan moet hebben .
Slechts weinig hedendaagse lezers zullen hun belangstelling zo ver
uitstrekken dat zij bereid zijn our zich to verdiepen in de degelijke
geschiedkundige werken van Brodhead of O'Callaghan en nog enige
andere Amerikanen, of in de kostelijke dock naar omvang bijkans
onhanteerbaar geworden Iconography of Manhattan, van Phelps11

Stokes, waarin alle kaarten en afbeeldingen die op New York's verleden betrekking hebben, zijn verzameld . Om flu een zwerm van
minder bekende dock elk op zichzelf verdienstelijke studiewerken,
documentenverzamelingen of gelegenheidsgeschriften maar buiten
beschouwing to Iaten .
Ongetwijfeld mocht dus een behoefte aanwezig geacht worden aan
een niet to uitvoerig opgezette vertelling die in eenvoudige bewoordingen zou uiteenzetten hoe onze voorouders met Manhattan in aanraking gekomen zijn, wat zij er zochten, hoe zij er leefden en werkten, en daar tussendoor oak onderling kibbelden . Hoe zij met de
Indianen omgingen in oorlog en in vrede, en hoe zij tenslotte door
een ongelukkige samenloop van omstandigheden het bestuur over
Nieuw Nederland hebben moeten overdragen aan hun buren .
Ik heb oprecht getracht, tit verhaal neer to schrijven zonder aan
iemand's verdiensten to kort to doen ; tevens echter heb ik niet
geschroomd, op enkele zaken of personen een krachtiger licht to
doen vallen, inzonderheid daar waar het onzekere schijnsel ener al
to gerede conclusie wellicht een onzuivere voorstelling gewekt zou
hebben. Sinds onze voorouders op minder frame wijze uit Nieuw
Nederland verdreven worden en sinds het moederland tot tweemaal
toe de dochter in de steek gelaten heeft, is er immers al weer heel
wat water door de Hudson gevloeid en tevens is er zoveel veranderd in de verhouding en in de inzichten van 's werelds volkeren,
tat wij op die afstand gerust, zonder vrees van gevoeligheden to
kwetsen, mogen trachten, de loop der gebeurtenissen to reconstrueren zoals deze zich vermoedelijk heeft toegedragen. Lof en
blaam, voorzover hiertoe telkenmale aanleiding bestaat, behoren
daarbij zonder aanzien van nationaliteit of van enigerlei andere subjectieve overweging to worden toebedeeld aan wie daarvoor in aanmerking blijken to komen . Ik hoop hierin zo rechtvaardig en zo gematigd to hebben gehandeld als redelijkerwijze van een objectieven
en met goede wil bezielden schrijven teverwachten is. Met name heb
ik er naar gestreefd, mij niet to laten verleiden tot het verguizen
van wie destijds ingevolge de loop der geschiedenis onze tegenstanders waren, en evenmin mijn kracht to zoeken in het goedpraten
van al wat er aan Nederlandse zij de is verricht. Liever heb ik naar
orientering gezocht bij then Goeden Sint, die ook op Manhattan zo
braaf wordt vereerd, en die voor zichzelf als gedragslijn heeft aangenomen : wie zoet was, krijgt lekkers, wie stout was, de roe. Dit
12

geldf voor Wouter, Willem, Piet en Cornelis evengoed als voor
Charles, Georges, James en Richard. De lezer zal hen straks zelf
wel bezig zien.
Een onbetreden terrein zal voor menigen lezer wellicht de samenwoning van Nederlanders en Roodhuiden blijken to zijn . Slechts
zelden immers komt er in de gangbare Indianenboeken een Hollander voor; en geen enkele vertelling is mij bekend, die zich tot onderwerp of tonedl gekozen heeft de tij d toen de kolonisten van Nieuw
Nederland omgingen met Mohicans en Mohawks, - of, zoals de
onzen hen noemden : Mayekanders en Mahakunosers.
Niettemin blijkt de verhouding van de oorspronkelijke kinderen des
lands tot deze afzonderlijke snort van bleekgezichten welke zijzelf
„Swannekens" noemden, tal van elementen to hebben bevat die
wellicht een rijke stof voor spannende verhalen zou opleveren .
Welke Nederlandse auteur durft daar zijn krachten eens op to beproeven?
Reeds de zonderlinge naam alleen behoorde tot nadere kennismaking met deze materie aan to sporen . Hoe kwamen wij aan die betiteling? Schrijver dews, zelf ere-opperhoofd van een Roodhuidenstam, heeft vergeefs in de litteratuur over Indiaanse talen naar een
verklaring gezocht ; en op Manhattan zelf leven tegenwoordig geen
rode broeders meer, die hem hadden kunnen uitleggen wat Swanneken eigenlijk betekent .
Menige auteur die de geschiedenis van Nieuw Nederland to boek
stelde, heeft gemeend dat hij het beste zou doen door zijn verhaal
to groeperen rondom de met legenden omgeven persoon van Pieter
Stuyvesant. Ongetwijfeld is deze ijzeren Gouverneur, die op zijn
houten en met zilver beslagen been als zulk een schilderachtige verschijning door Nieuw Amsterdam placht rood to strompelen, een
der meest markante figuren van het nude New York geweest en
gebleven .
Schrijver dews wil hier wel verklaren, ook zelf in de verleiding to
hebben verkeerd om „Koppigen Piet" als hoofdpersoon to bezigen
voor dit verhaal over ons verloren dochterland, evenals hij zulks
ten opzichte van Nederlands Brazilie beproef d heeft met de f iguur
van Johan Maurits, den Braziliaan . Doch moge een dergelijke miseen-scene in laatstgenoemd geval misschien wel gewettigd lijken,
ten aanzien van Nieuw Nederland kwam het mij voor dat het ver13

heffen van Stuyvesant tot held der historie hoogstens to billijken
zou zijn uit een Amerikaanse gezichtshoek . Tegenover een Nederlands publiek achtte ik het dan oak juister, dezen merkwaardigen
man niet buiten proportie naar de voorgrond to slepen, dock mij
veeleer toe to leggen op het reconstrueren van f eiten en toestanden .
Tegen zulk een achtergrond gezien zal Koppige Piet dan allicht wet
vanzelf het relief krijgen dat hem toekomt .
Voorts heb ik, in afwijking van wat menige auteur als de plicht des
geschiedschrijvers beschouwd heeft, de vrijheid genomen om of en
toe eens wat losjes heen to lopen over onderling geharrewar van
gering f ormaat . Den gemiddelden lezer -- zo meende ik -- zouden
dergelijke details op zulk een afstand wet niet meer kunnen boeien.
Te zijnen gerieve diende ik veeleer mijn kracht to zoeken in het
ontwerpen van een globate schets, aangevuld door zoveel bijzonderheden van binnen en buiten de betrokken samenleving als nuttig
mocht worden geacht om de sfeer van Nieuw Nederland in het
juiste licht to stellen .
Ons Amerikaanse dochterland is voor het moederland verloren gegaan . Nu, laat ons hierom niet langer treuren . Op de plek waar
meester Crijn Fredericksz een vijfhoekig fort Amsterdam to bouwen kreeg, heeft zich sindsdien tangs eigen lijnen een nieuw levee
ontplooid van een f risheid en een dunf die in menig opzicht voor de
hele wereld als baanbrekend mogen gelden . En deze wonderbaarlijke ontwikkeling, waarvan het oude Nieuw Amsterdam het bescheiden begin is geweest, heeft tevens de goede naam van Nederland helpen groeien en verbreiden . Laat ons daarvoor dankbaar
zijn, en last ons nu ook nog eens met belangstelling gaan nalezen
hoe het daar oorspronkelijk is toegegaan. Wellicht kan ons uit deze
lectuur nog menige nuttige les overblijven.
Den Haag, Februari 1942.
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EEN OUDE WERELD ONTDEKT EEN NIEUWE
De mensheid durfde de Oceaan met op . Europa's Middeleeuwse visie op transatlantische landen . De Noormannen kenden voorblj de Oceaan het guile Vinland.
Alle ontdekkingsreizigers willen naar China . Onbekende
vastelanden versperren de weg . Palmpasenland blijkt
een to zware brok voor Spanje . De Fransen ontwerpen
een uitgestrekt dochterrijk .

Het mag eigenlijk wel merkwaardig heten dat Europa niet veal eerder op hat denkbeeld gekomen is, de oceaan die hare westkust bespoelt eens op to varen our to gaan zien of er aan al dat water niet
ergens een eind komt, en zo ja, wat men daar achter dan wet zal
vinden. Die gedachte lijkt zo eenvoudig en zij ligt zo voor de hand.
Waarom ward zij dan niet uitgevoerd?
Om dit opmerkelijke gebrek aan nieuwsgierigheid en aan ondernemingsgeest to begrijpen, dienen wij ons rekenschap to geven van
een aantal factoren die elk op zich zelf en sours met vereende
krachten zulk een doortastend optreden vantevoren verlamden .
In de vroegste Oudheid behoorde hiertoe de voorstelling dat de
Aarde een platte schijf was, drijvende in een Wereldzee . Het water
van die Okeanos stroomde snel rondom deze aardse pannekoek, en
daarbij ontmoette hat zichzelf tweemaal per dag, hetgeen dan our
beurten tot opstuwingen en tot wegvloeiingen leidde ; aldus verklaarde men zich hat verschijnsel van eb en vloed, dat zich binnen
in de Middellandse Zee dan ook niet vertoonde, dock enkel buiten
op de Oceaan voorkwam . Was hat bevaren van dat grote open
watervlak dus reeds dicht bij de kust een gevaarlijke onderneming,
- des to hachelijker moest zulk een avontuur worden naarmate
men zich verderop waagde, buiten zicht van de aardschijf . Immers,
vroeg of last moest hat schip dan de rand bereiken waar ook deze
Okeanos eindigde en waar dus to verwachten was dat hat water
van de wereldzee zich met donderend geraas in de diepte van de
Tartaros zou storten . Die rand moest men vermijden! Slechts dwazen voeren op goad geluk buiten de Zuilen van Herakles, dock geen
verstandige schipper zou zo lichtzinnig zijn our hat noodlot to tartan
terwille van een nieuwsgierige vraag .
Ongeveer aldus mogen wij eenvoudigheidshalve het inzicht wel
samenvatten zoals dit zich gevormd had bij de Hellenen, de grondleggers van onze Westerse beschaving en wetenschap . Over hat
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algemeen waren zij met deze opvatting tevreden, en zo lieten zij
zich dan ook van zelfstandig onderzoek gemakkelijk afschrikken
door de griezelige verhalen zoals de Phoeniciers die in omloop
brachten over de gevaren van de buitenzee . Want die Levantijnse
schippers en kooplieden waren slues genoeg om het geheim hunner
voordelige handelsrelaties met het nevelige Noorden en het broeierige Zuiden to omsluieren met zoveel huiveringwekkende poespas
als hun Oosterse verbeeldingskracht maar kon uitdenken. De zee
werd van koude traag en dik, en de hemel mistig, totdat land en
lucht en water een taaie brij vormden, waarin het schip onvermijdelijk moest blijven steken . Of het water werd gloeiend heet,
zodat het pek in de scheepsnaden smolt en de planken losjes uiteenvielen . Of het vocht verdampte tot er enkel een korst van zout
overbleef, waarin geen schip kon varen . En dan had men natuurlijk
altij d nog die uiterste rand, waar het zeevlak opeens omlaag bong,
als een rivier die een waterval nadert . . . Geen wonder dat onder
de volkeren die dergelijke verhalen slikten, de lust tot oceaanverkennen niet groot was.
Weliswaar kwamen rijpere en zelfstandiger geesten op logischer
gedachten, en zelf s drong de bolvorm der aarde zich reeds als onafwijsbare noodzakelijkheid aan sommige Helleense denkers op, dock
zulke stoute theorieen moesten op de duur wel opdrogen bij gebrek
aan nieuwe feiten die daar voedsel aan gegeven zouden hebben .
Want bet schip was in die dagen een zeer onvolmaakt werktuig,
juist geschikt voor de kustvaart op rustige binnenzeeen, van bet
ene bekende punt naar bet andere ; dock gebrekkig van voortbeweging, met roeiriemen en primitieve zeilen, en bovendien niet altij d
goed bestuurbaar . Zodra de landmerken ontbraken, tastte men in
bet duister. Het uitzetten van een route, bet bouden van een koers
was nagenoeg onmogelijk . Bovendien viel bet moeilijk om voor
lange tijd leeftocbt mee to nemen . Persoonlijke onverscbrokkenbeid bleek tegen zovele grondige bezwaren niet opgewassen to zijn .
De verhalen die intake de oudste wereldverkenningen tot ons zijn
gekomen, zoals over de tocbt der Argonauten of de omzwervingen
van Odysseus, vormen dan ook doorgaans een cocktail waarin een
aantal belevenissen aan bekende kusten vermengd is met sprookjes
en vage gruwelbericbten over wateren die vermoedelijk nog nimmer door een Griek bevaren waren, dock die men slecbts van boren
zeggen kende . Een enkele waagbals, die meende de Oceaan wel to
kunnen overwinnen, verdween spoorloos, zoals de moedige Eudoxos
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die omstreeks 100 v . Chr. koppig getracht beef t om rondom Afrika
naar Indie to varen, dock na een aanvankelijk veelbelovende proeftocht nooit meer teruggekomen is .
Ook de Romeinen, hoewel veal zakelijker en nuchterder dan de
fantasierijke Grieken, hebben bet geheim van de Buitenzee niet
weten to ontsluieren . Zij waren immers in wezen een landvolk, wier
zeereizen hoogstens dienden als aanvulling op bun droge routes.
Verder dan de nabije Atlantische Eilanden, die overigens ook reeds
aan de Carthagers bekend waren geweest, hebben zij bet niet gebracht, en na hen is zelfs deze aanraking wear voor vale eeuwen
verloren gegaan .
Eveneens de Middeleeuwen brachten aanvankelijk geen vooruitgang . Het door volksverhuizingen omgewoelde Europa kende andere
zorgen dan bet verkennen van een wereldzee die op zijn gunstigst
oneindig was. En toen bet Christendom de mogelijkheid scheen to
openen om op de klassieke Helleens-Romeinse grondslagen een
nieuwe wereldkennis op to bouwen, bleak alle zin voor wetenschap
voorlopig to zijn vervangen door een kinderlijke onnozelheid en
een mystieke zucht naar vrome symboh n . wereldvoorstellingen
van de zonderlingste gedaante namen de plaats in van de eerste bevindingen welke Ptolemaeus en andere denkers der Oudheid reeds
aarzelend in de goede richting hadden vastgelegd . Het primitieve
Europa der vroege Middeleeuwen begreep daar niet veal van, ja
bet versmaadde deze kiemen der wetenschap als heidense ongepastheden. De Arabieren slechts namen er van over wat zij gebruiken konden, en hoewel bun wereldbeeld vertroebeld wend door
velerlei uitspattingen ener to weelderige f antasie, waren zij tenminste de enigen die een aantal grondgedachten van Helleense oorsprong wisten aan to houden en naar bun baste vermogen uit to
werken. Zeus vinden wij dat een aantal Moorse jongelieden uit de
pas door de Islam veroverde stad Alosjboena (Lissabon) een verkenningstocht op de Oceaan waagde en met verwarde verhalen
over verre landen huiswaarts keerde .
Bij bet naderen van de Moorse invasie die in de achtste eeuw bet
Pyrenese schiereiland overstroomde, hadden zeven bisschoppen
zich nog juist bijtijds to Porto ingescheept teneinde bun ziel liever
aan de genade van de Oceaan toe to vertrouwen dan den ongelovigen in hadden to doen vallen . Hun zeven scheepjes heetten weldra,
achter bet grote water een nieuw vaderland bereikt to hebben, waar
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vervolgens door elk een stad zou zijn gesticht . Over dit legendarische land der Zeven Steden is door de gehele Middeleeuwen gepraat en geschreven, en teen later de Portugezen en Spanjaarden
inderdaad aan de overkant van de Oceaan nieuwe kusten vonden,
is daar nog eeuwenlang met ijver naar dat land der sage gezocht .
Dat er verderop onbekende landen moesten liggen, werd ook elders
in Europa bereft . Talrijk zijn vanouds onder het yolk van Wales de
verhalen geweest over zogenaamde „verdwijningen", wanneer dappere maar onrustige zone der lands westwaarts de zee opvoeren
om nimmer terug to keren . Eenmaal echter kwam zulk een avonturier nog eens naar huffs om meer schepen en meer yolk to halen,
want aan de overkant van het grote water had men een heerlijke
woonplaats gevonden, en daarheen wilde pries Madoc zijn landgenoten voorgaan ; dock na die tweede refs is oak van hem nets meer
vernomen, en latere verhalen van Spaanse en Engelse pioniers over
het vinden van blanke, ja zelfs van Christelijke Indianen worden
wel eens aangevoerd als een aanduiding dat Madoc met zijn Welshmen werkelijk Amerika bereikt zou hebben .
Van de vele Ierse predikers die in de vroege Middeleeuwen door de
wereld zwierven om de nieuwe leer van Christus to verkondigen,
heette ook Sinte Brandaen een belangrijke overzeese ontdekking to
hebben verricht, waar echter lange tijd nets meer van vernomen
werd. Evenzo wist men to vertellen van begeerlijke eilanden die
Bracir of Brasil heetten, of Antilia of Hispaniola, maar waar die
precies to vinden waren, stood niet vast ; enkel ten opzichte van
Brasil werd verondersteld dat dit niet ver bewesten Ierland moest
liggen.
De enige Europeanen die in deze vroege Middeleeuwen de technische bedrevenheid bezaten om grote zeereizen to volbrengen, en
tevens voldoende aandrang gevoeden om deze to ondernemen,
waren de Noormannen . Hun lange en smalle schepen met de drakenkop aan de voorsteven doorklief den met riemen en zeil in
snelle vaart a11e wateren van Europa, de zeeen towel als de rivieren ; ja zo waarlijk konden deze lichte vaartuigen over aanzienlijke
afstanden overland meegedragen worden, zodat de Vikings dwars
door Rusland zelfs tot in de Zwarte en Kaspische Zee doordrongen .
Omstreeks het jaar 1000 hebben IJslanders de kust van Greenland
gevonden, alwaar zij een nederzetting vestigden. En kort daarna
bereikten zij, door storm en nevel uit hue koers geslagen, nog ver18

Hernando de Soto, die Noord-Amerika
zou gaan veroveren .

Waldseemuller's oude kaart laat
van het nieuwe werelddeel nog
slechts de voorgevel zien .

Plechtige inbezitneming des lands voor de Kroon van Spanje
(reconstructie bij vierde eeuw f eest) .

De Halve Maen wederom op de Hudson . Zo getrouw mogelijke
copie, door Nederland gezonden voor de viering van het derde
eeuw f eest, in 1909 .

Tot deze plek is Hudson's Halve Maen de rivier opgevaren.

dare overzeese gewesten, die er aanvankelijk niet veal beter uitzagen dan wat zij in hun kille Noordelijke wereld gewend waren
namelijk besneeuwde rotsen - dock die verder Zuidwaarts gullere
vormen gingen aannemen . Eerst begon zich bos to vertonen van
dennen en sparren, dus geschikt voor masters en scheepsbouw . Vervolgens namen de bomen en planters in weligheid toe, tot eindelijk
ears streak ward bereikt waar zelfs druiven in hat wild bleken rijp
to warden.
Dit kostelijke land is door de Vikings gekoloniseerd, en naar dit
„Vinland hit Gode" zijn vermoedelijk een paar eeuwen lang tochten ondernomen, totdat de verbinding afgebroken is geraakt en
Vinland op zichzelf kwam to staan . In de strijd tegen de Skraelinger
de Noorse naam voor Eskimo's en Roodhuiden tegelijk-alsmede
in onderlinge twisters van grote hevigheid, waarbij wellicht ook
epidemieen geholpen hebben om de volkskracht to verzwakken, is
daze Scandinavische ontdekking van Amerika wear verloren gegaan, zodat er in Europa slechts een flauwe echo van bleef hangers .
Pas de studie der Saga-boeken, gecombineerd met enkele vondsten
op Amerikaanse bodem hebben ons opnieuw de omvang en de diepte
van dit levers der Vikings in de Nieuwe Wereld doers zien . Een tamelijk volledig overzicht daarvan heb ik beproefd in mijn „Veertig
Eeuwen Levensdrang" .
Als een nagalm op daze Amerikaanse tochten der Vikings naar een
streak die condom Boston gelegen moat hebben, mogen wij beschouwen de fantastische berichten van een paar Venetianen, de gebroeders Zeno, die aan hat hof van een Noordelijken monarch zouden
hebben gediend, en wel op hat eiland Frisland . Eeuwenlang heel t
een land van die naam, dat als hoogontwikkeld en krachtig bestuurd
wordt afgeschilderd, een vaste plaats gehad op de atlassen en
wereldkaarten, ergens in hat Noordwesten van de ®ceaan, bewesten de Shetlands en bezuiden IJsland . Vermoedelijk mogen wij er
een ietwat geflatteerde voorstelling van de Faroer in zien . In Frislandse dienst hadden daze beide Italianen, naar zij widen, verderop
een land gevonden vol vulcanen en hate bronnen, die door de inwoners gebezigd warden om hun talrijke kloosters en tamers to verwarmen, zodat men daar to midden van sneeuw en ijs als in een
paradijs leefde. Tot zover kunnen wij door alle opsieringen hears
tenminste de geysers van IJsland herkennen . Moeilijker wordt hun
verhaal echter to volgen wanneer zij nog verder westelijk een streak
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beschrijven die Estotiland heet, en waar men Latijn verstond, hoewel het yolk er zelf met onbekende letters schreef . Ook dit wonderbaarlijke land heeft lange tijd alle wereldkaarten gesierd, ongeveer
ter hoogte van Labrador of Newfoundland . Van dit Estotiland uit
plachten volgens het Venetiaanse broederpaar expedities ondernomen to worden naar een warm land in het Zuiden, dat als Droceo
bekend stond, en bewoond was door naakte menseneters . Het was
dusdanig uitgestrekt dat men het gerust een Nieuwe Wereld mocht
noemen. Daarachter weer leef de een veel beschaafder yolk dat goud
en zilver bezat en in grote steden woonde, met tempels waar mensenoff ers werden gebracht .
Dit alles hadden de gebroeders Zeno vernomen van een Frislandsen visser, die er geweest was . Tellen wij een aantal opluisterende
bijzonderheden er af, dan is het alsof er een beeld ontstaat van de
Caribische wereld, met daarachter de hoger ontwikkelde Staten der
Mayas van Yucatan en der Azteken van Mexico . En zo zou men in
Noord Europa langs de oude route der Vikings ook reeds met tropisch Amerika in aanraking zijn geweest, lang voordat Columbus
op het denkbeeld kwam om eens recht over de Oceaan naar bet
Westen to varen .
Geen wonder dus dat deze vastberaden wereldontdekker al dergelijke verhalen met gretigheid opzoog ; zelf zag hij daarin slechts een
aanwijzing to meer dat vlak achter de Oceaan de kusten van Cipango (Japan), Cathay (China) en Indie moesten liggen, zodat hij slechts
consequent westwaarts behoefde to sturen en hij zou de Aziatische
wonderwereld door de achterdeur bereiken . Zelf s beet het dat hij
persoonlijk op IJsland en Frisland zou zijn gaan informeren . En
voor alle zekerheid had hij op zijn oceaanreis geloofsbrieven voor
den Gran Chan of Keizer van China bij zich, alsmede tolken die
Arabisch en Hebreeuws machtig waren .
Deze Genuese avonturier was trouwens niet de enige die zich voor
de mogelijkheid van sensationele landvondsten bewesten de Oceaan
interesseerde . Reeds een paar tientallen jaren alvorens hij eindelijk
zijn plan kon gaan uitvoeren, had de Deense koning een expeditie
het Noordwesten ingestuurd, waaraan ook werd deelgenomen door
een Portugesen waarnemer . Want Portugal was in dat tij dperk druk
bezig met bet verkennen der Af rikaanse kust in de hoop om straks
de Mahomedanen in hun rug to zullen aantasten en aldus bet Heilige Graf to kunnen bevrij den . Voor iedere andere route, die we!20

licht korter en gemakkelijker tot dit doel zou leiden, gevoelde Portugal natuurlijk eveneens belangstelling, en zo is er voortdurend in
het Noordwesten gesnuff eld of daar niet sours een achterdeurtje
naar Azie to vinden was. Er is echter niets anders ontdekt dan een
zee vol kabeljauw.
Aan Columbus is tenslotte niet uit zijn hoofd to praten geweest dat
hij inderdaad het uiterste Oosten van Azie had bereikt, dus de naad
waar de beide wereldhelften aaneengehecht waren . Op die plek
verwachtte hij dan ook het Aardse Paradijs to vinden, hetwelk immers volgens de geijkte Middeleeuwse voorstelling in het verste
Oosten moest liggen . In voile ernst meende hij, dit gevonden to hebben ter hoogte van het eiland Trinidad, dat voor de monding van de
Orinoco ligt . In Cuba zag hij bij voorkeur een stuk van Tartarije, dus van Noord China . En die gehele streek vatte hij samen
onder de naam Las Indias. Naar deze dwaling heten de inboorlingen der Nieuwe Wergild nog steeds Indianen . Het legendarische
eiland Antilia herkennen wij in de verzamelnaam Antillen, terwijl
de eveneens klaarliggende naambordjes Brasil en Hispaniola gemakshalve werden vastgespijkerd op het nieuwe vasteland in het
Zuiden en op het eiland Haiti .
De gedachte our via het Westen naar het Verre Oosten to varen was
overigens niet nieuw . Reeds Plato had deze mogelijkheid voorzien ;
en tegen het einde der Middeleeuwen werd verkondigd dat Catayo
of China recht tegenover Spanje lag . Reeds een jaar of tiers voor
Columbus was een andere Italiaan, Giovanni Caboto, die in de
Oosterse handel gewerkt had, aan Bristolse kooplieden gaan aanbieden our via deWestelijke zee ineens van Engeland naar Oost Azie
to varen ; vermoedelijk via het eiland Brasil, - zo dacht men.
Dit plan is destijds inderdaad onderhanden genomen, dock to aarzelend our succes to hebben . En toen nu de mare binnenliep dat
Columbus werkelijk Indie bereikt had, ging ook Caboto - thans
John Cabot genoemd - er nog eens opnieuw op uit. A1dus kwam
hij terecht op de kust van Canada, en dit land hield hij natuurlijk
voor - last ons zeggen - zoiets als Mandsjoerije . Reeds bracht hij
bet bericht mee terug dat er volop zijde en Brazielhout to krijgen
was . . . De Engelse koning kende hem als beloning „voor het vinden van een nieuw eiland" de fabelachtige sour van £ 10 toe, en
loofde nog £ 20 uit voor het bereiken van Cipangu (Japan) .
Hiervoor is Cabot toen eerst in Spanje en Portugal ervaren zee21

lieden gaan zoeken, die al eens over de Oceaan geweest waren . Een
daarvan was een zekere Joao Fernandes, bijgenaamd „o lavrador"
of „el labrador" wat „de boer" betekent ; en naar hem is toen het
stuk poolland komen to heten dot wij als Labrador kennen . Overigens heeft Cabot wederom ijverig aan die barre kusten gezocht naar
China en Japan, ja zelfs naar Ophir en andere legendarische wonderlanden, en men kon zich this zijn teleurstelling voorstellen toen
hij in de buurt niet veel meer dan sneeuw en ij s vond.
Toch liet Europa dit denkbeeld niet los. Ook Frankrijk begon weldra lust to gevoelen om een aandeel to bemachtigen in de voordelige
handelszaken zoals Portugal en Spanje die elk op hun eigen route
dreven met Indie, en zo stuurde Frans I den Florentijn Giovanni
di Verrazano met vier schepen de Oceaan op om naar nieuwe landen to gaan zoeken . Deze Verrazano is terechtgekomen ongeveer
ten hoogte van Kaap Hatteras, en aangezien hij in het Zuiden de
aanwezigheid den Spanjaarden vermoedde, heeft hij die kust toen
maar liever Noordwaarts gevolgd . De inboorlingen toonden zich
vriendschappelijk gezind ; zij worden beschreven als een snort Tartaren, want ook Verrazano twijfelde natuurlijk niet of hij was ergens in Noord China aangekomen . Opmerkelijk is dot hij eveneens
de wilde druiven vermeldt : Vinland hit Gode was teruggevonden,
ook al kon deze Franse expeditie dit uiteraard niet beseffen . Brede
riviermondingen werden opgemerkt, en dit moeten dan Chesapeake
Bay en de Hudson geweest zijn ; aan het eind van hun tocht kwamen
zij terecht op de kusten van Newfoundland en Labrador, waar ondertussen de Engelsen al aan het onderzoeken waren geweest .
Dit was dus de eerste min of meer volledige verkenning longs de
trust van Noord Amerika, nog steeds in de overtuiging dot men hier
Mongolie voor zich had . Op deze benichten is toen de Bretonse zeevaarder Jacques Cartier vender aan het ontdekken getrokken, want
hij was bij Terreneuve (Newfoundland) al eens ten kabeljauwvangst
geweest, en stelde zich nu voor dot hij daarachter misschien wel een
doortocht naar China kon vinden . Inderdaad bleek en voorbij Newfoundland wederom een zee to liggen, met een opmerkelijk veef
zachter klimaat, zodat dit water de Baie des Chaleurs wend genoemd ; het was de monding van de St . Laurensrivier . Natuurlijk
leek het alleszins aannemelijk dot deze grote stroom uit China
kwam, en longs deze route heeft Jacques Cartier dan ook getracht,
het land zijnen bestemming to bereiken . Boven Montreal -- waar
herinneren de stroomvertoen het Indiaanse dorp Hochelaga lag
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snellingen die Lachine heten, nog aan daze pogingen . Maar Cathay
ward ook ditmaal niet bereikt, en hat nieuwgevormde land, dat La
Nouvelle France genoemd ward, dock in de taal der Huron en Iroquois met de Indiaanse naam Canada scheen to worden aangeduid,
bleef voorlopig dwars op de wag naar China liggen .
Men had eenvoudig buiten beschouwing gelaten dat er een uitgestrekt vasteland, een geheel op zichzelf staand werelddeel bewesten
de Oceaan lag, en dat daarachter wear een uitgestrekte nieuwe zee
began, nog breder dan de vorige . In de moderne tijd, nu de Canadian Pacific Railway hare kolossale mailboten van Southampton
via Cherbourg naar Canada last lopen, vervolgens hare doorgaande
luxetreinen langs hat Merengebied, door de prairies en over hat
Rotsgebergte been naar Vancouver leidt, en tenslotte uit die Zuidzeehaven opnieuw met snelle mailschepen de Pacific oversteekt
naar Japan en China, - nu is eindelijk die Broom der oude zeevaarders verwezenlijkt. Maar er is nog eeuwenlang gezocht alvorens
men enig overzicht had van de juiste Jigging en uitgestrektheid Bier
landen en wateren .
Inmiddels hadden ook de Spanjaarden niet stilgezeten . Sinds Columbus bij zijn pogingen om toch naar China door to dringen voortdurend bet hoof d gestoten had op zwermen van eilanden en op eindeloze vastelandskusten, waren er twee opzienbarende ontdekkingen verricht.
Eerst had Vasco Nunez de Balboa van de Indianen aan de Golf van
Darien gehoord Bat bet land daar maar smal was, en Bat men terstond daarop wear aan een nieuwe zee kwam . Onmiddellijk was bij
daar eens een onderzoek naar gaan instellen, en zo ontdekte bij de
Oceaan die bij voorlopig de Mar dal Sur of Zuidzee noemde.
Niet lang daarna had Fernao de Magalhaes, een Portugees die in de
dienst van zijn eigen land gaan bevrediging vond, aan den Spaansen koning-keizer Karel V aangeboden om een doortocht to gaan
zoeken die hem dwars door bet nieuwe vasteland naar de Molukken
zou brengen ; want volgens hem moesten die Specerij-Eilanden vlak
achter bet India van Columbus liggen, ja veal dichter daarbij dan
bij bet India der Portugezen.
Daze Magalhaes heeft zijn geluk eens niet, zoals Columbus, in bet
midden des lands beproefd, noch ook, zoals de Engelsen en Fransen,
1n bet Noorden, dock bij heeft de kust van bet nieuwe werelddeel
Zuidwaarts of gezocht ; aldaar is bet hem gelukt om door een smalle
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opening van de ene Oceaan in de andere to glippen, waarna hij
schuins over de Pacifico of Stille Oceaan naar de Philippijnen is
gestevend . Hiermede was dan eindelijk volbracht wat Columbus
eigenlijk had willen doen, en tevens is bij deze gelegenheid voor
bet eerst de aardbol omzeild, als proef op de som . Een opmerkelijke
bijzonderheid mag voorts heten dat de Philippijnen - aldus genoemd naar den toenmaligen kroonprins don Felipe, onzen lateren
Philips II -- ingevolge deze Spaanse ontdekking uit de Portugese
invloedssfeer werden losgemaakt en sindsdien als aanhangsel zijn
beschouwd van . . . Mexico.
Want ondertussen had Hernan Cortes op bet vasteland achter de
West Indische eilanden een machtig keizerrijk gevonden, dat vol
was van schatten, vooral aan zilver. Dit Azteekse wonderland werd
in korte tijd door de Spaanse veroveraars onder de voet gelopen,
en nu pas begon de Nieuwe Wereld van Columbus de moeite waard
to warden.
Niet lang daarna slaagde Francisco Pizarro er in, een niet minder
fabelachtig land van edele metalen to vermeesteren : bet Incarijk
van Peru. Sindsdien stroomden bet goud en bet zilver in grote hoeveelheden naar Sjanje .
Eeri van Pizarro's onderbevelhebbers, Hernando de Soto, vatte toen
bet voornemen op om ook zelf zulk een sensationele verovering to
gaan volvoeren, en hiertoe sloeg hij bet oog op bet onmetelijke vasteland dat zich benoorden de Caribische Zee uitstrekte, van dicht
onder de Cubaanse overwal tot . . . ja, hoe ver wel? In bet Westen
heette dit land van La Florida of Palmpasenland vast to zitten aan
Nueva Espana, zoals men toen Mexico noemde . Het Noorden in
scheen bet helemaal door to lopen tot aan de Tierra de los Bacalaos,
dat is dus de Kabeljauwkust of Newfoundland . Hoe dit a11es precies
in elkaar zat, wist ook Hernando de Soto niet, maar dat zou men
onderweg wel zien. Een ogenblik dreigde er een complicatie met
Mexico, toen de Onderkoning van dat gewest eveneens verkenningen in bet Noorden liet verrichten; maar weldra kon officieel worden verondersteld dat men elkaar daarbij niet hinderen zou, want dit
reusachtige vasteland van La Florida was groot genoeg voor allen .
Terwij 1 dus uit Mexico expedities in de richting van Colorado en
Arizona en Calif ornie werden gestuurd, op zoek naar goud en naar
bet land der Zeven Steden, landde Hernando de Soto met een omvangrijke troepenmacht op de kust van bet schiereiland Florida,
met de bedoeling om bier een Spaans dochterland to vestigen .
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Onder hevig verzet van de Roodhuiden is hij toen eerst het Noorden ingemarcheerd tot waar thans de Carolinas liggen ; daarna heeft
hij zijn route westwaarts gewend, langs Tennessee, en opnieuw
zuidwaarts naar Alabama, met de bedoeling om daar weer contact
to waken met de vloot. Maar aangezien zijn soldaten oproerig werden en tekenen vertoonden van to willen deserteren, heeft de Soto
besloten om wederom het binnenland in to trekken, Noordwaarts
tot waar hij ongeveer bij Memphis de Mississippi is overgestoken .
Vier jaar lang heeft dit Spaanse leger door Noord Amerika gemarcheerd, met biggen en zaaigoed bij zich, want het lag in de bedoeling dat er gekoloniseerd zou worden . Maar nergens wilde de Soto
tot rust komen ; eindelijk is hij zelf gestorven en op de bodem van de
Mississippi begraven . Vervolgens heef t het leger, thans onder inferieure leiding, een ondoordachte poging aangewend om overland
Mexico to bereiken ; halverwege in Texas is men echter weer van
gedachten veranderd en hals over kop naar de grote rivier teruggetrokken . En aldaar hebben de Spanjaarden zeven schuiten gebouwd, waarmee zij, steeds door de Indianen achtervolgd, de Mississippi zijn afgezakt tot aan de zee, om vervolgens langs de kust
heel voorzichtig op to varen tot waar Mexico begon. Het verslag
van deze opmerkelijke mars is destijds uitvoerig gedaan door den
Inca Garcilaso de la Vega, wiens boeiende verhaal ik enige jaren
geleden in het Nederlands bewerkt heb onder de titel „De Tocht
naar Florida in 1539."
Dank zij al deze inspanning waren thans de omtrekken van de
Nieuwe Wereld zo'n beetje komen vast to staan, vooral in het Midden en Zuiden . Wat het Noordelijke continent betreft, bleef het
binnenland echter nog lange tijd volkomen ondoorzocht, want enkel
een paar ondernemende Spaanse goudzoekers waagden zich in die
wildernissen en woestijnen . Omtrent het Noordwesten bezat men
zelf s niet de flauwste voorstelling, zodat' de atlassen tot diep in de
18e eeuw landkaarten vertoonden waarop de baaien van San Francisco en van Puget Sound (tussen Seattle en Vancouver) werden
aangeduid als reusachtige binnenzeeen die tot dicht bij de Canadese
Meren doordrongen . Nog in 1791 vertrok uit Engeland de ontdekkingsreiziger George Van Couver, die trachten wilde om van de
Pacific naar de Canadese Meren to varen, dus in omgekeerde volgorde van de vroegere Franse pogingen .
In Canada was inmiddels een uitgestrekt koloniaal gebied ontstaan
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dat La Nouvelle France heette, en met ijver doorkruist werd door
Samuel Champlain de Brouage, een pionier van de allereerste
grootte. Daze is reeds binnenslands doorgedrongen tot halverwege
de Meren, waar hij een bondgenootschap sloot met de grote stam
der Huron-Indiaanen . Dit yolk leefde in onophoudelijke oorlog met
de niet minder uitgebreide natie der Iroquois, met hat gevolg dat
deze laatsten toenadering zochten tot de Engelsen, en zo ontstond
de tegenoverstelling Frankrijk-Huron met Engeland-Iroquois . De
Hurons warden door Franse Jezuieten bekeerd en opgeleid, zodat
hat voor La Nouvelle France een zware slag was toen op een keen
de Iroquois deze reeds verder geciviliseerde tegenstanders totaal
vernietigden.
De verdere uitbreiding van Frans Amerika heeft een zeer Qpmerkelijke richting gekozen, namelijk van Canada fangs de Meren tot
waar de bovenrivieren van de Ohio en de Mississippi de wag naar
hat Zuiden wijzen . Die route was hat, die door Pere Marquette gevolgd is, waarna la Sa11e de gehele Mississippi afzakte en ook hat
land aan de benedenloop voor Frankrijk in bezit nam onder de naam
La Louisiana. Sindsdien vormde hat Franse gebied in Noord Amerika een aaneengesloten binnenlandse zone achter de Britse en
andere nederzettingen aan de kust, van Quebec tot La Nouvelle
Orleans .
Nog steeds werd er al die tij d gezocht naar een overlandweg in de
richting van China, dock dit Amerikaanse continent bleak dusdanig
breed to zijn dat men gaandeweg de hoop opgaf, en zich liever toelegde op de relaties tussen de Canadese Meren en de Mississippi .
Zeer vale namen in die streak herinneren nog aan de Franse tij d,
zoals Detroit en Illinois en St . Louis, ja zelfs Chicagou en Michigan .
De tegenwoordige staalstad Pittsburgh heette tevoren Fort Duquesne, en om Sault Ste . Marie aan to duiden, zegt de hedendaagse
Amerikaan nog steeds Soo . In de oudste Canadese steden zoals
Quebec en Montreal, evenals trouwens in New Orleans, wordt nog
tegenwoordig veal Frans gesproken ; ook in tal van andere opzichten
is Canada nog niet vergeten dat hat voorheen La Nouvelle France
heette.
Pas in de loop der 18e eeuw is dit gebied door de Engelsen aan
Frankrijk ontnomen, na een felle strijd waarbij de namen van generaal wolfe en van den markies de Montcalm op de voorgrond getreden zijn . En hoewel deze voormalige Franse bezittingen de kort
daarop gevolgde opstand tegen hat Britse gezag niet hebben mee26

gemaakt, dock Engels gebied gebleven zijn, zo heeft het tevoren uitvechten van die Frans-Engelse belangenstrij d tenminste de jonge
Verenigde Staten in de gelegenheid gesteld om zich onbelemmerd
naar het Westen nit to breiden, van Oceaan tot Oceaan over het gehele Amerikaanse vasteland.
Deze uiteenzettingen van algemeen historische aard achtte ik nuttig voor den lezer wanneer hij straks het brokje Amerika to bekijken krijgt waarop zich inzonderheid onze 17e eeuwse voorouders
hebben toegelegd . Nadere bijzonderheden van deze belangwekkende
geschiedenis der ontdekkingen zal hij overigens kunnen vinden in
mijn uitvoerige werk „Pioniers" (De Ontdekking van de Wereld),
waaraan ik enige van die episodes zeer in het kort heb ontleend .
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HET VREEMDE GEDRAG VAN DE HALVE MAEN
Men verwacht Cathay to bezeilen door de Poolzee . Bluf
en werkelijkheid van de Noordwestelijke doorvaart . De
Hollanders blijven benoorden Rusland in bet ijs steken .
Hoe beducht de Oost-Indische Compagnie zich toonde
voor een gezant en een zeeman . Hudson wilt van Nova
Zembla ineens naar Manhattan. Of deze grote rivier uit
China komt? De plaats waar wij alien dronken zijn geweest. Zeewant als betaalmiddel . Een nieuwe Halve
Maen komt de Hudson Rivier bevaren .

In Europa's pogingen om een kortere weg naar China to vinden,
hebben eveneens de Nederlanders een werkzaam aandeel genomen .
Vooral sinds Spanje en Portugal - dat sinds 1580 eveneens tot de
Spaanse kroon behoorde - scherpe maatregelen namen tegen
havenbezoek door rebellen en ketters, zagen de Nederlandse koopvaarders zich geleidelijk afgesneden van de handel in overzeese
producten waarin zij tevoren zulke goede taken plachten to doen .
Te Lissabon, Cadiz en Sevilla werden onze schippers en kooplieden
gaandeweg niet meer toegelaten. En aangezien wij toen een energiek yolk waren, een natie in voile opkomst, die niet voor een gat
gevangen tat, werd er naar alle kanten uitgekeken of daar niet een
andere oplossing voor to vinden was .
Sinds de bolvorm der aarde theoretisch was bewezen en practisch
was aangetoond, kon bet niet anders of men moest, zich steeds langs
de bovenkant van die bol voortbewegend, op een keer naar bet
Noorden van China kunnen afdalen . Ziedaar in simpele taal weergegeven precies datgene, wat Cabot en Jacques Cartier en zovele
anderen hadden geprobeerd . Alleen was bij die gelegenbeden de
aardomvang gebleken, zelfs nabij die Noordelijke kruin veal ruimer
to zijn dan men verwacht had, en ook vial de gesteldbeid van bet
tussenliggende gedeelte zeer tegen . Want koos men een to Noordelijke route, dan lag er overal een barriere van ijs en sneeuw in de
weg. En nam men zijn koers Zuidelijker, dan bleak daar weliswaar
een boogst plezierig land to liggen, dock zo uitgestrekt dat er geen
doorkomen aan was ; althans verdween op die manier ieder voordeel van een eventuele nieuwe verbinding met China .
Niettemin bleven vooral de Engelsen vasthouden aan bet denkbeeld
van een Noordwestelijke doorvaart, en de Portugezen deden wat zij
konden om hen daarin aan to moedigen . Want zelf bevoeren de Por28

tugese schepen de weg our de Kaap de Goede Hoop naar Indie en
van daaruit verder naar China en Japan, en deze route wilde Portugal natuurlijk geheel voor zich zelf reserveren . Een pauselijk verdrag had dan ook in 1494 nadrukkelijk de aardbol in twee helften
verdeeld : het Westen zou voor Spanje zijn, dock het gehele Oosten
voor Portugal . Behoudens het gaatje dat, zoals wij zoeven zagen,
Magalhaes in die verdeling sloeg toen hij our de West naar de Philippijnen voer, behoefde Portugal dus in zijn oostelijke wereldhelft
niet voor de Spaanse concurrentie to vrezen . Maar er konden ook
nog andere mededingers verschijnen, zoals de Engelsen, de Fransen, de Hollanders . . . Teneinde deze nu op een dwaalspoor to brengen, deden de Portugezen alsof ook zij vol aandacht waren voor de
Noordwestelijke doorvaart naar China.
Aanvankelijk is deze belangstelling ongetwijfeld eerlijk bedoeld
geweest, want reeds hebben wij gezien hoe Portugal reeds lang
voor de refs van Columbus deelnam aan een Deense onderzoekingstocht in het verre Noordwesten. Ook daarna zijn er wel eens Portugese zeevaarders wezen speuren of daar sours een goede passage
naar het Verre Oosten to vinden was, ver benoorden de Spaanse
zone our; vooral een familie Cortereal is daarbij op de voorgrond
getreden . Maar er werd natuurlijk nets van betekenis ontdekt ;
trouwens, die hele uithoek van mist en kou leende zich nauwelijks
voor zulk een zonnig volkje als de Portugezen, en zij moeten reeds
spoedig geweten hebben dat dit een doodlopend pad was .
Des to wonderlijker moet dan ook hun bewering klinken dat zij op
een keer des zomers zonder moeite door het Noordwesten naar
China gevaren waren, steeds door open water en op de plezierigste
wijze ; vervolgens hadden zij nog in diezelfde zomer langs diezelfde
weg de terugreis volbracht . Dat dit praatjes zijn geweest, ligt er bij
de tegenwoordige stand onzer kenos dik bovenop . Want het heeft
tot diep in de 19e eeuw geduurd alvorens Mc Clure er in slagen kon
our aan to tonen dat er inderdaad benoorden Amerika water ligt,
en geen aaneengesloten land, wat evengoed het geval had kunnen
zijn ; dock hij had voor die bevinding drie jaar nodig gehad, en het
bewijs kon enkel geleverd worden door gebruik to maken van twee
verschillende schepen die, uit tegenovergestelde richtingen komende, hetzelf de punt bereikten. Pas Amundsen heeft in het begin onzer
eeuw die gehele refs met eenzelfde schip volbracht, dock ook hij
was daar drie jaren voor onderweg geweest .
Geheel anders daarentegen had het verhaal van den Portugees Mal29

donado geklonken, die zijn tocht door de Noordwestelijke doorvaart
beschreef alsof hat een toeristenreis was geweest . De kust had hij
met bos en vruchtbomen bedekt gezien ; ook graasden er koeien en
allerlei nuttig wild . Voorts ontbrak hat er niet aan scheepvaart,
dock van welke natie daze was, kon niet worden nagegaan, want
toen men die tegenliggers praaide, antwoordden zij in hat Latijn . . .
Hier mogen wij wellicht de latinisten van bet Estotiland der gebroeders Zeno herkennen, en in die samenhang was dit verhaaltje
dan ook niet onaardig bedacht . Het sloeg werkelijk in ; sindsdien
gaven vooral de Engelsen zich zeer veal moeite om eveneens die
guile Noordwestelijke doorvaart to vinden .
De eerste serieuze onderzoeker in die richting is Martin Frobisher
geweest, die onder de Eskimo's to land kwam, en zo ver doordrong
dat hij meende, de goede wag naar Cathay reeds op hat spoor to zijn .
Bovendien bracht hij uit dit afgelegen Noordwesten enige monstertjes van zwart arts mee, dat hem goudhoudend scheen to zijn . Er is
toen in Engeland terstond een volgende expeditie uitgerust om in
dit pasontdekte land, dat men Meta Incognita noemde, van dit veelbelovende arts een voile lading to gaan halen, maar bij terugkeer
in Engeland bleak bet helaas waardeloos pain to zijn . Ondertussen
had Frobisher verder gezocht naar de Chinese route, dock hij was
op bet ij s afgestuit, en zo liep ook daze poging dood . Na hem heef t
Davis er nog ijverig gezocht en ook wel iets gevonden ; dock alles
bijeen kwam men met daze ontdekkingen niet verder dan dat er een
aantal waardeloze poolstreken warden aangetroffen, waartussen
misschien wel een doorvaart zou liggen, dock dan waarschijnlijk
zo vol ijs dat zulk een route toch als onbruikbaar moest worden beschouwd.
De Nederlanders hebben aan daze Noordwestelijke mogelijkheid
dan ook nooit veal aandacht besteed . Volgens de opvattingen die to
Amsterdam warden verkondigd door dominus Plancius, den leider
van een aardrijkskundige en zeevaartkundige cursus, zou er beter
benoorden Rusland om gevaren kunnen worden, van waar men
reeds berichten bezat dat daar des zomers open water lag . Want de
pelshandel had onze kooplieden reeds vroeg in aanraking gebracht
met bet Moscovitische Rijk, eerst door de Oostzee en de Finse Golf
via Narwa en Novgorod, dock later, toen de Engelsen bet om de
Noordkaap gingen proberen, evengoed op daze nieuwe route via
Archangelsk . Daze laatste stad is zelf s ontstaan rondom een factorij
van de Nederlandse kooplieden.
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Een verdienstelijke pionier op deze koude kusten is Olivier Brunei
geweest, een Brusselaar die in dienst van Russische kooplieden tot
ver in hat Noordoosten wist door to dringen, en op een keer naar
Holland kwam met de mededeling dat hij een goede route naar
China op hat spoor was : eerst een eindje tangs de kust en vervolgens de rivier Oh omhoog, want die kwam immers uit Cathay .
Men verwachtte in Nederland dan ook zeer veal van deze Noordoostelijke doorvaart . Jammer genoeg bleak hat plan van Brunet
onuitvoerbaar omdat hij de monding van de Oh niet kon bereiken .
Maar toch lieten de onzen de hoop niet schieten, want een doorvaart moest er zijn . Reeds Plinius had immers van een zee benoorden Skythie gesproken, en wat een Romein had neergeschreven,
gold in die dagen als de hoogste wetenschap . Kon men maar eenmaal om Kaap Tabin, de Noordelijkste hoek van de wereld, heenkomen, dan moest hat ook niet ver zijn naar Straat Anian, waar hat
uiteinde van Azie tegenover hat eerste puntje van Amerika moest
liggen . Daarmee warden dus Kaap Tseljoesjkin en de Beringstraat
bedoeld, hoewel in dat tijdperk niemand daar nog ooit geweest was ;
al deze wereldkennis berustte geheel op giswerk, en wij kunnen ons
slechts verbazen dat hat allemaal zo nauwkeurig is uitgekomen .
Wat de to volgen wag betreft, vormden zich in Nederland twee
partijen. De ene, waartoe o. a. Jan Huyghen van Linschoten, de
Nederlandse voortrekker in de Indische wereld, behoorde, was van
mening dat er zo dicht mogelijk tangs de kust gevaren moest worden, waar Engelse en Nederlandse verkenners al eens een opening
hadden menen to zien. Daarentegen toonde een andere groep, met
Plancius aan hat hoofd, zich van oordeel dat hat zwaarste ij s joist
afkomstig is van de kust en uit de rivieren, zodat men verstandig
zoo doen door de vaste wal los to laten, en hoger Noordelijk to gaan
zoeken of daar geen open water to vinden was .
De ene route wilde dus tussen Rusland en Nova Zembla door, de
andere meende dat de wag ver daar buitenom lag, desnoods recht
over de Noordpool heen .
Tot driemaal toe zijn er uit Nederland expedities uitgerust om deze
mogelijkheden ener rechtstreekse verbinding met China to onderzoeken. De eerste refs was voorspoedig, want zonder moeite vond
men tussen de eilanden van Nova Zembla een passage waarachter
een ijsvrije zee zich uitstrekte ; dat zag er dus goad uit, en reeds
dacht men, de nieuwe vaargeul naar Cathay in de zak to hebben .
Ondertussen had Willem Barents, die een der drie schepen com31

mandeerde, eveneens de situatie buitenom Nova Zembla eens opgenomen, dock fangs die route bleef hij steeds op hat ijs stuiten .
De gevolgtrekking lag toen dus voor de hand dat de weg naar
China door Straat Waigatsj liep, die sindsdien Straat Nassau werd
genoemd. Een tweede expeditie werd opgezet, ditmaal op grote
schaal : zeven schepen met volop koopmansgoederen aan boord,
want men wilde nu rechtstreeks in hat Verre Oosten gaan handeldrijven, en ook Jan Huyghen van Linschoten, die al eens in de Oost
geweest was, voer daze keer wear mee als commerciele leider .
Reeds werd hat plan geopperd om Straat Nassau met forten of to
sluiten, teneinde hat monopolie van daze Chinese route voor onszelf
to bewaren .
Daze tweede tocht heef t echter ears goute teleurstelling opgeleverd,
want ditmaal bleak de zee achter Nova Zembla dichtgevroren to
zijn, en ook in alle andere opzichten liep hat tegen . Wi11em Barents
had hat nog wel eens buitenom willen proberen, maar daarvoor was
hat al wear to last in hat seizoen, en zo is daze grootscheepse expeditie op niets uitgelopen .
In Nederland daalde toen opeens de belangstelling . Voor de beide
eerste tochten had de Overheid nog uitdrukkelijk alle rechten aan
zichzelf wensen voor to behouden, want men zag daar toen een
algemeen nationaal belang in, dat niet aan particulieren mocht worden overgelaten . Maar na hat mislukken van de tweede poging
sprong de landsregering af ; zij wilde enkel een beloning uitloven
voor dengene die in werkelijkheid fangs die weg tot in China zou
varen, dock overigens verwachtte zij eigenlijk maar resultaten vari
een scheepsreis die ondertussen was opgezet om via de Portugese
route naar Java to varen .
Alleen de stad Amsterdam, die op aanraden van Plancius reeds aan
de eerste tocht had deelgenomen, wilde nog wel eens een derde
poging wagers, dock dan natuurlijk fangs de route die door Plancius
en Barents voor de meest waarschijnlijke werd gehouden, namelijk
buiten Nova Zembla om .
Dit is de beroemde rein geworden die begonnen is met hat ontdekken van hat Nieulandt of Spitsbergen, zulks als gevolg van een
eigenwijsheidje waarvan Schipper Rijp niet of to brengen was ; hij
vatte namelijk de mening van ds. Plancius wat erg letterlijk op,
en wilde reeds aanstonds recht hat Noorden in varen . Barents kon
hem niet overtuigen dat hij zijn leermeester verkeerd begrepen had,
en om twist to voorkomen fiat hij hem tenslotte maar op eigen
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gelegenheid trekken, wet natuurlijk tot nets leidde . Zelf heeft de
aanvoerder vervolgens getracht om benoorden Nova Zembla een
weg to zoeken, dock juist toen hij om de hoek heen was, raakte het
schip hopeloos in het us bezet, zodat de enige kans op levensbehoud
bestond in een verblijf aan de wal. Het schip werd half afgesloopt
om met de onderdelen een but to kunnen bouwen, en in dit Behouden Huys heeft Barents met zijn mannen toen de winter doorgebracht . Zelf is hij in het late voorjaar bezweken, en daarna heeft
Jacob van Heemskerck, die eigenlijk als koopman meevoer, het
bevel op zich genomen ; het is hem toen gelukt, dit stelletje kranige
zeelieden in een open schuitje van Nova Zembla near Kola aan de
Witte Zee to brengen, een afstand als van Gibraltar tot de Noordkaap, -- maar den in ijs en sneeuw en haast zonder voedsel!
Deze heldhaftige maar overigens resultaatloze derde refs betekende
voorlopig het einde van Nederland's belangstelling in de Noordoostelijke doorvaart . Want ondertussen had Cornelis de Houtman
op het spoor der Portugezen de voornaamste zeeweg near Indie
gevonden, en voor die route interesseerde men zich nu uiteraard het
meest. Bovendien waren er een pear expedities uitgerust, grotendeels voor Rotterdamse rekening, die near Indie en China dachten
to varen om het Westen, op de route van Magalhaes . Aldus geraakte
de wens near een kortere route door de Poolzee geheel op de achtergrond, oak al hadden de deelnemers aan de overwintering het best
nog eens opnieuw willen proberen .
De goote drukte in de vaart op Indie had inmiddels reeds tot ongewenste concurrentie in het opkopen van peper en andere specerijen
geleid, en daarom had Oldenbarnevelt er op aangedrongen dat alle
belangen bij die vaart zouden worden onderdakgebracht in een gezamenlijke onderneming ; deze kwam in 1602 tot stand als Verenigde
Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, met alleenrecht op de
vaart near Indie en bijbehorende landen via de Kaap de Goede
Hoop en via de Straat van Magalhaes . Iedere andere route zou vrij
zijn voor wie daartoe het initiatief durfde nemen . En dit was nu
juist iets voor Isaac Lemaire, een onzer schranderste kooplieden,
dock tevens een ziel vol onrust en heerszucht . Zelf had hij aan de
oprichting der V.O.C. meegedaan dock met de leiding van dat
lichaam kon hij zich niet meer verenigen, en zo liep hij er uit, om
voortaan weer geheel zelfstandig to gaan zoeken dear wear hij de
meeste winst verwachtte.
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Hem stood een combinatie met Frankrijk voor de geest . De Franse
gezant in den Haag was druk aan het snuf felen naar gegevens intake de Hollandse handelsreizen naar Indie, en meende daartoe ook
van dezen Lemaire een nuttig gebruik to kunnen maken.
Omstreeks diezelf de tij d nu -- het was inmiddels 1608 geworden
verscheen er in Nederland een Engelse zeekapitein, Henry Hudson
genaamd, die al eens een paar keer in het Noorden aan het verkennen was geweest. Ongetwij fell was hij een bekwame zeeman, maar
tevens heeft hij altijd uitgemunt door overmaat van zelfbewustheid . En aan de brave Hollanders, die kort geleden zeif nog jaar in,
jaar uit met bet Poolijs geworsteld hadden en deze pogingen werkelijk zeer grondig hadden verricht, kwam daar nu opeens deze
Engelse kapitein-zonder-scbip vertellen dat hij de noordoostelijke
weg naar China heel goed kende . . .
Onder gewone omstandigheden zou men dit voor gezwets van een
al to zeif ingenomen schipper hebben gebouden . Maar toen Lemaire
met zijn Franse achtermannen in deze verhalen van Hudson belang
bleek to stellen, begon de Oost-Indische Compagnie zich wat onbehagelijk to voelen. Want gesteld eens deze Hudson slaagde er inderdaad in, een Noordoostelijke doorvaart to vinden . . . ! Dan zou
Lemaire zich meester maken van een kortere route naar China en
ook zou voortaan Indie langs die weg door iedereen bevaren mogen
worden . Het onheil zou bovendien niet to overzien zijn ingeval die
nieuwe route eens geexploiteerd zou worden met bet volle gewicht
van de Franse staat . Opnieuw dacht men aan de forten die Straat
Waigatsj hadden moeten afsluiten . Dit zou een ander evengoed kunnen, en dan was bet monopolie der Compagnie niet veel meer
waard.
Op grond van die overwegingen besloot de V .O.C . om dan maar
liever zeif met dien Engelsman in zee to gaan, al was bet alleen
maar ter voorkoming dat een concurrent de hand op hem zou leggen . En zo wist een brutale zeeman op het juiste ogenblik de machtige V.O.C . to bluffen. Zij wilds hem tot elks prijs nit de hadden
van Lemaire en den Fransen gezant bouden, en had daar desnoods
wel de kosten van een afzonderlijke expeditie voor over . De andere
partij, die voortdurend aan Parijs om instructies moest vragen,
kwam juist even to last, en zo rustte de Oost-Indische Compagnie
met spoed bet jacht de Halve Maen uit om onder commando van
Hendrick Hudson en met een gemengd Nederlands-Engelse bemanning een refs to gaan maken naar de Poolzee, tot bet vinden van een
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The Palissades, rotsachtige never bij Yonkers, even boven New York .

De Hudsonrivier ter hoogte van het voormalige Rensselaerswijck .
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Het latere West-Indische Huis aan de Buitenkant (thans Prns Hendrikkade)
to Amsterdam.

doorvaart near China . Tot zijn grote teleurstelling grasp Lemaire
er ditmaal naast ; hij beef t toen een ander schip uitgereed en onder
een zekeren Meichior van den Kerckhove eveneens bet Noorden
ingezonden, maar dit is reeds spoedig onverrichterzake teruggekomen.
In werkelijkheid droeg Henry Hudson geen enkele doorvaart in zijn
zak . Alleen was hij al tweemaal achtereen in de Noordelijke wateren gaan zoeken of hij dear op bet voetspoor van Barents sours jets
van dien aard vinden kon, dock beide keren had hij niet veal anders
weten uit to richten den de voorafgegane bevindingen der Hollanders als joist to erkennen . Eerst had hij daze ervaring opgedaan bij
Spitsbergen, en vervolgens was hij in de buurt van Nova Zembla
tot dezelide slotsom gekomen. Er zijn den ook redenen our aan to
nemen dat hij zeif eigenlijk in bet geheel geen hell meer zag in bet
zoeken near een Noordoostelijke doorvaart, ja bepaald overtuigd
was dat er in die richting geen doorkornen aan was .
Aldus doet Henry Hudson zich aan bet critische oog der Historie
voor als een humbug, ja als een oplichter, want onder bedriegelijke
voorwendsels had hij de Oost-Indische Compagnie bewogen our
hem een schip tar beschikkiug to stellen . Doch zijn zondenregister
wordt nog uitgebreider wanneer wij gaan letten op de instructies
die hem warden meegegeven, en op de wijze waarop hij daze meende to mogen uitvoeren, of liever aan zijn leers lappen . Want de
Compagnie had hem voorgeschreven dat hij alleen maar in bet
Noordoosten near een doorvaart mocht gaan zoeken, in de richting wear Barents reeds aan bet werk was geweest, dock den met
zoveel armslag als de opvattingen van Plancius hem daarbij zouden
toestaan . Zeer positief was hem verboden, zijn onderzoek uit to
strekken tot enigerlei andere mogelijkheid, met name tot bet speuren near een eventuele Noordwestelijke doorvaart. Want de Compagnie en de landsregering achtten bet op dat ogenblik ongewenst,
de Engelsen to prikkelen, die zich bij uitstek voor die Noordwestelijke buurt interesseerden ; wij hadden er joist in die tijd veal belang bij our met dawn machtigen buurman en medevijand van
Spanje op goads voet to blijven . Een onderneming in bet Noordoosten, wear de Engelsen geen belang in stelden, konden wij daarentegen gerust beproeven ; zoo Hudson echter bij Nova Zembla niet
terstond slagen, den moest hij onmiddellijk near Holland terugkeren. Ziedaar in bet kort de situatie samengevat zoals daze in den
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brede is uiteengezet in een van de werken der Linschoten Vereniging, „Henry Hudson's reize onder Nederlandse vlag in 1609", volgens het journaal van den stuurman Robert Juet opnieuw uitgegeven door P. S . L'Honore Naber.
Van al die verplichtingen en overwegingen heeft Hudson zich echter niets aangetrokken. Hij is fangs de Noordkaap gevaren en heel t
het vermoedelijk tot dicht bij Nova Zembla gebracht, maar erg zijn
best gedaan om daar een doorvaart to vinden, heeft hij niet . Want
hij wist immers wel dat dit een hopeloze task was . Hem spookte
dan ook een ander denkbeeld door het hoof d : ergens benoorden
Virginia moest een wij de rivierarm liggen, misschien wet een binnenzee, die best met China in verbinding kon staan . Hoe zou het
zijn wanneer hij, in plaats van hier bij Nova Zembla tevergeefs
tegen het Poolijs op to tornen, eens besloot om het liever daarginds
to gaan proberen?
Deze vraag zal hij vermoedelijk voor de goede vorm aan zijn
scheepsraad hebben voorgelegd, maar als kapitein en als orakel in
doorvaarten naar China za1 het hem wel niet moeilijk gevallen zijn,
de ondergeschikten tot deze zelfde zienswijze over to halen . Er was
nog tij d to over geweest om het bij Nova Zembla nog eens to proberen, of om de doorvaart alsnog meer Noordelijk in voile zee to
gaan zoeken, overeenkomstig de gedachte van Plancius . Doch beide
mogelijkheden heeft Hudson versmaad, en evenmin is hij rechtstreeks naar Holland teruggekeerd om to zeggen dat hij er niet door
kon komen . De Kamer van Zeeland had daar reeds een voorgevoel
van gehad toen zij tij dens de onderhandelingen aan de Amsterdamse Kamer der V.O.C. had geschreven : „begint hij hier onder
once ogen to muyteneren wat soude hij doen als hij van ons waer ."
Inderdaad : Hudson deed wat hem op dat ogenblik het meest aanlokte of wat hem misschien wel van het begin of voor ogen heeft
gestaan : hij wendde de Steven, en voer van Nova Zembla naar
Amerika.
Een knappe refs, die Hudson's verdiensten als zeeman dan ook wel
duidelijk aantoont . Bekwaam was de man ongetwijfeld, alleen men
kon nooit op hem aan .
Zonder aarzelen is hij, na eerst de Faroer aangelopen to hebben,
naar Newfoundland overgestoken, waar hij de Franse vissersvloot
aan de kabeljauwvangst vond, dock wegens mist de kust niet in
zicht kreeg. Vervolgens bereikte hij de vaste wal van Amerika
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ongeveer daar waar tegenwaordig de Verenigde Staten van Amerika en Canada aan elkaar grenzen. Uit de bossen van Maine wend
een nieuwe fokkemast gekapt, en voorts ving men volop kabeljauwen en kreef ten . De Indianen gaven tekenen van goede bedoeling,
want zij waren reeds gewend om met de Fransen ruilhandel to drijven ; inderdaad kwamen zij dan ook bevervellen en ander pelswerk
aanbieden, maar op de Halve Maen vertrouwde men hen niet, en
ook schijnt het dat men niet voorzien was van het ruilartikel rode
kielen, waar de inboorlingen het meest op gesteld schenen . Maar
een paar dagen later hebben de blanken toen op verraderlijke wijze
bet Indiaanse dorp overvallen en leeggeroofd . Als enige verontschuldiging voor deze schandelijke daad voert bet journaal aan
,,and tooke the spoyle of them, as they would have done of us",
dus zoals zij ook ors zouden hebben willen plunderer ; nu, van die
bedoelingen blijkt verder niets, en integendeel hadden de Roodhuiden zich alleszins willig tot omgang getoond .
Verderop langs de trust varend, gaf Hudson aan het schiereiland
waar thans Cape Cod op ligt, de naam van Nieuw Holland . Van daar
liet hij de wal even los om recht toe to steken in een richting die
hem voor de monding van de Delaware rivier bracht . Hier zag bet er
hem echter wegens de vele bankers niet zo aantrekkelijk uit, en
daarom besloot Hudson, liever de andere rivier to gaan verkennen,
die men een eindje verder Noordelijk met enige armen in zee zag
uitlopen.
Aldus kwam de Halve Maen begin September 1609 ten anker bij
de ingang naar bet tegenwoordige New York . Die plek was toen,
Binds Verrazano er losjes aan voorbijgevaren was, door niemand
meer opgezocht, last staan in kaart gebracht, en Hudson's ontdekking van een grote rivier mocht dus werkelijk als belangrijk nieuws
gelden. Zij is weliswaar geschied order commando van een Engelsman, dock met een Nederlands schip dat voor Nederlandse rekening
voer, ook al was die kapitein bij die gelegenbeid buiten zijn boekje
gegaan.
De ontvangst door de Indianen liet aanvankelijk niets to wensen
over. Zij schenen verheugd over de komst der blanken en brachten
groene tabak, die zij inruilden tegen messen en kralen. Hun kledij
bestond uit hertenvellen . Voorts vermeldt bet journaal dat zij gee!
koper bezaten en grote boeveelbeden maize of Indiaanse tarwe,
waarvan zij goed brood wisten to bakken . Als tegengif t vroegen zij
om kleren, en zij gedroegen zich voortreffelijk . Opgemerkt wend dat
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dit land vol was van grote en zware eiken, alsmede van bessen, die
in gedroogde toestand warden aangeboden.
Toen de Europeanen aan wal gingen, kregen zij van de Roodhuiden
volop tabak ten geschenke . ,pelf rookten de wilden uit pijpen van
rood koper. Sommigen van hen gingen in kostbare peizen en in
veren mantels gekleed ; wij kunnen ons voorstellen dat de tooi der
opperhoofden, die een verendos dragen van hun kruin tot over de
gehele rug heen, op nieuwkomers een eerste indruk moest waken
van een volle mantel .
De rivier wordt een goede ankerplaats genoemd, en hat land daaromheen maakte een indruk van grote liefelijkheid, welvoorzien als
hat was van gras en bloemen en flinke bomen. Helaas geraakte
reeds bij een eerste verkenning stroomopwaarts de vriendschap
verstoord toen tegen hat vallen van de avond een sloep door twee
kanos met Indianen overvallen werd, waarbij een der opvarenden
door een pijlschot in de keel de dood vond . Daze, John Colman genaamd, is daags daarna begraven, de eerste blanke die in New York
tar aarde is besteld .
Sindsdien werd men in de omgang met de inboorlingen wet voor
zichtiger. Telkenmale verschenen er grote aantallen kanos, die
nesters en bonen meebrachten, alsmede allerlei andere ruilartikelen, waarvoor zij rode jasjes hoopten to krijgen. Maar er werd niemand aan boord van de Halve Maen toegelaten .
Vervolgens is Hudson langs de Palisades, een nj van rechtopstaanderotsen, de near hem genoemde rivier opgevaren, klaarblijkelijk
in de verwachtig dat daze brede stroom misschien wel zou blijken
uit China to komen. Want ook hij zocht immers near niets anders
den near de kortste wag daarheen!
Hogerop aan de rivier toonde de bevolking zich wear zeer vriendelijk en ook ving men er grote hoeveelheden voortreffelijke zalm
en andere vis. Kenos vol Indianen brachten maiskolven, pompoenen
en tabak aan boord, waarvoor zij allerlei prullen terugkregen . De
Onderschipper, een Hollander, ging de wal op en werd door een
bejaard opperhoofd in zijn huffs gastvrij onthaald . Hier kwamen de
inboorlingen ook bever- en ottervellen aanbieden, aismede druiven .
Tot ongeveer tar hoogte van de plek wear later door onze landgenoten hat Fort Oranje is gesticht (tegenwoordig Albany, de hoofdstad
van de staat New York) is de Halve Maen, steeds behoedzaam
lodende, opgevaren, dock daarna werd de rivier to ondiep . Nu, dit
komt ult, want ook de grote en geriefelijke rivierboten die van New
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York uit de Hudson bevaren, bezigen Albany als hun eindpunt ; van
dear zakt men den in een dag van behagelijk luieren aan dek en in
de salons, door ruim comfort en allerlei muziekgenot omgeven, deze
zogenaamde American Rhine af, steeds met fraai uitzicht op de bosrijke berghellingen en op de levendige oevers wear onophoudelijk
de grote expresstreinen near Chicago en near Canada hun zware
scheepsklokken laten beieren . Bij Albany en voorts nog eens halverwege, bij een stadje dat de zonderlinge naam Poughkeepsie
draagt, wordt de rivier overspannen door geweldige bruggen die
van de ene bovenkant der bergen near de andere schrijden, hoog
over het dal heen .
De gedachte aan een vaargeul verderop, die door Henry Hudson
moest worden losgelaten, is in 1825 opnieuw opgenomen, zij het ook
niet tot China toe. In dat jeer is namelijk het Erie-kanaal geopend,
dat van de Hudsonrivier bij Albany Tangs Utica en Syracuse en
Rochester
alien tegenwoordig belangrijke industriesteden in de
staat New York - near Buffalo aan het Eriemeer loopt, waardoor
een rechtstreekse waterverbinding geschapen werd tussen New
York en het onderling samenhangende stelsel der grote meren . De
Gouverneur van de staat New York, die in weerwil van de nogal
hevige twijiel aan de uitvoerbaarheid en aan het nut van deze
scheepvaartverbinding het graven van dit kanaal had doorgezet,
heette De Witt Clinton ; zijn naam draagt een der modernste hotels
van het hedendaagse New York . Bij het ontwerpen van dit Eriekanaal werd de Gouverneur bijgestaan door Stephen van Rensselaer, een rechtstreeksen aistammeling in het vijfde geslacht van
den groten Kiliaen van Rensselaer, dien wij verderop in ons boek de
zogenaamde Patroonskolonie Rensselaerswijck condom Fort Oranje
(Albany) zullen zien ontwerpen . Deze Stephen van Rensselaer, die
als staatsman en generaal een der meest vooraanstaande Amerikanen van zijn tijd was, placht in de wandeling The Patroon genoemd
to worden, volgens de traditie van zijn groten voorvader .
Het Erie-kanaal bleek, alle spot ten spijt, een groot succes, want
sindsdien koos het goederenverkeer tussen de zeehavens en het
gaandeweg op dreef komende achterland in steeds toenemende mate
de goedkope waterweg, met het gevolg dat New York meer den ooit
de grote poort van in- en uitval werd .
Alvorens Henry Hudson het besluit nam, alle verdere zoeken near
China Tangs deze route op to geven en near zee terug to keren, heeft
hij de Indianen bij zich aan boord genodigd, want - aldus zegt het
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journaal
„onze Schipper en Onderschipper besloten enige der
Hoofden des Lands to beproeven om to weten to komen of zij verraad in hat schild voerden. Dus brachten zij hen in de kajuit en
schonken hun zoveel wijn en brandewijn dat zij heel vrolijk warden
en een hunner had zijn vrouw bij zich, die er zo zedig bij zat als
enige vrouw uit ons yolk op een plaats waar zij vreemd was zou
hebben kunnen doen . Ten leste was een hunner, die zolang hat schip
hier verbleven was steeds bij ons aan boord was geweest, dronken,
en dit vial hun vreemd, want zij begrepen niet hoe zij hat hadden .
Die nacht sliep hij kalm zijn roes uit ."
Het verhaal over daze eerste Amerikaanse cocktailparty heeft aanleiding gegeven tot een vermakelijke poging om de Indiaanse naam
Manhattan - dat is hat eiland waarop de kern van New York
ligt - to verklaren. In de taal der Delaware Indianen betekent
namelijk hat woord Mannahattanik zoveel als „de plaats waar wij
allemaal dronken zijn geweest", en zo zou die plek waar later een
van 's werelds meest geschudde cocktails naar genoemd is, en waar
voorts de „bootleggers" zulk een belangrijke rol in de Amerikaanse
samenleving hebben gespeeld, reeds oorspronkelijk zoiets als Dronkemansoord geheten hebben . Nu, de uitleg is niet zonder verdienste, en doet waarlijk kluchtig aan, vooral wanneer men denkt
aan de drankzuchtige reputatie welke God's Own Country zich
sindsdien verworven heeft . Alleen spreekt daarentegen hat fait dat
reeds in hat journaal van de Halve Maen melding gemaakt wordt
van „die kant van de rivier die Manna-hatta heat ." Het eiland droeg
die naam dus al vantevoren en daarmede vervalt dan de mogelijkheid dat de Indianen, na hun roes uitgeslapen to hebben, de plek van
dat ongewone feast aldus zouden hebben gedoopt ; trouwens, dit bacchanaal had zich tar hoogte van Albany afgespeeld, en niet tar rede
van New York, zodat ook de plaats niet geklopt zou hebben . De enige
kans is dus dat er reeds tevoren Europeanen aldaar zijn geweest,
die de Roodhuiden dronken gevoerd hebben, maar hierover zwijgt
de histories en bovendien kan hat heel goad zijn dat de naam Manhattan niet uit hat Delawaars, maar uit een andere Indiaanse taal,
b.v. die der Mohicanen afkomstig is .
Een andere mededeling uit hat journaal van de Halve Maen, die
hier wel even onze aandacht verdient, is dat men tijdens dit dronkemansfeest op de boven-Hudson voor hat eerste van de Indianen
een snort ruilwaar to zien kreeg die door Robert Juet genoemd
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wordt : „stropes of Beades ; some had size, seven, eight, nine, ten ."
Met deze snoeren van kralen is natuurlijk het Indiaanse geld bedoeld, dat bestond uit risten aaneengeregen schelpen. Zelf noemden de Indianen dit ruilmiddel „wampum" . De Engelsen spraken
van seawan en de Hollanders van zeewan of zeewant . Een aardige
beschrijving van dat primitieve ruilmiddel is gegeven door een Hollandsen zeekapitein, koopman en kolonisator David Pietersz de
Vries, wiens boeiende en sours ook vermakelijke reisverhalen wederuitgegeven zijn als Deel III der Linschoten Vereniging . Sprekende over de Roodhuiden van Nieuw Nederland zegt deze : „haer Geldt
zijn sekere Beentjes, die aen de Zeestrand van Schilpen ofte Kinckhoorns gevonden warden, ende dese Hoorns slijpense op een Steers
soo dun als syse begeeren, ende dan drillense daer een gaatjen door
en rijgense aen draden, ofte maecken daer van Banden van een
handt ende breeder, dit hangense dan our den hals ende our 't lijf,
ende oock hebben sy verscheyden gates inde ores daer sy 't mede
hanghen, oock maeckender Mutsen op 't hoof t van, ende daar is
tweederley soorten, de witte zijn de slechtste, de bruyn-blau zijn
de beste, en sy gheven malkanderen twee witte Beentjes voor een
bruyn, ende is by haer genaemt Zeewan, ende daer hebben se immers soo grote sin in als menigh Christen-Mensch in 't Goudt, Zilver, en Peerlen : maer in onse Geld hebben sy gantsch gees sin,
ende achten't niet beter als Yser, ende seggen dat wy geck zijn dat
wy een stuck Yser soo hoogh estimeeren, dat sy 't hadden sy souden het in 't Water smackers ."
Ziedaar een merkwaardig getuigenis van meningsverschil intake
waardevast geld. Het gebruik van schelpen als ruilmiddel komt ook
elders voor, o . a. in Afrika, en zo kan men dan ook in de eerste berichten over de Congostreken lezen dat op sommige plekken het
geld daar aan de bomen groeit, namelijk de schelpen die zich bij
hoog water aan de luchtwortels der mangroves vasthechten en bij
eb komen droog to hangers. In Nieuw Nederland heeft dit ,,zeewant" doorlopend de task van kleingeld moeten vervullen, omdat
er steeds nijpend tekort bestond aan gemunt ruilmiddel . Niet alleen
kregen de Indianen hun bevervellen en andere leveranties in wampum betaald - zoals zij ook zelf het liefste hadden, behalve dan
wanneer zij geweren of drank konden bedingen - dock ook in Je
samenleving der blanke kolonisten was grotendeels dit zeewant
gangbaar. Gewoonlijk gold het zes strengen voor een stuiver, dock
de goed gepolijste snort deed vier voor een stuiver.
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Er kwamen echter veal klachten over slecht sewant, bijvoorbeeld
dat slordig geregen was, of dat tussendoor in pleats van goad gepolijste schelpen ook steentjes, stukjes been, glas, bout of hoorn vertoonde, of wel gebroken schelpen . ®nze ®verheid achtte bet nodig
om in dit opzicht verordenend op to treden, en zo vaardigde o, a .
Stuyvesant op een keen een verbod uit van los zeewant. Het moest
behoorlijk aan een dread geregen zijn, en daarbij stelde hij de volgende waardeverhouding vast : „ses witte of to drie swarte sewande
voor een stuyver, daartegen 't slecht gereegen sewant sal passeeren
acht witte ofte vier swarte voor een stuyver ."
In de handel waren de prijzen, indien inwampum vastgesteld, hoger
den in bevervellen of in werkelijk zilvergeld . Zo kostte een vat bier
tien gulden wanneer bet met gemunt geld ward betaald, vijftien
indien er bevervellen voor warden gegeven (de bever a f 6 .-) en
22 gulden in sewant op de voet van acht witte of vier zwarte strengen voor een stuiver . Zelfs salarissen moesten bij gebrek aan Europees betaalmiddel menigmaal in sewant worden uitgekeerd . Men
ken zich voorstellen dat zulke betalingen telkenmale bet banteren
van omvangrijke boeveelbeden deter schelpenristen meebracbten .
De Indianen droegen hat zeewant den ook wel om bun lichaam gewikkeld . Hoe primitief ook, beeft dit wampum zich toch nog lang
daarna met opmerkelijke taaiheid weten to bandhaven . Tot in bet
midden der vorige eeuw ward bet in de staat New Jersey nog aangemaakt. Enkele goede strengen zijn bewaard gebleven, o . a, in bet
Museum of Natural History to New York . En in bet plaatsje Kingston N.Y . (voorbeen bet Esopus der onzen) wordt zelfs een snoer
zeewant bewaard, die door de Indianen aan Stuyvesant beet gescbonken to zijn bij de vrede van 1664, dus kort voor bet einde van
bet Nederlandse bestuur .
Karen wij na daze drankzuchtige en geldlustige uitweidingen flu
wear eens near de Halve Maen terug, den zien wij dat Henry Hudson de rivier die tegenwoordig zijn naam draagt onverricbterzake
is afgezakt, zonder China ook maar een voet dicbterbij to bebben
gebracht .
wet nu? Zijn eigenlijke opdracbt bad bij onuitgevoerd gelaten, en
in pleats daarvan had hij zich een onderzoek veroorloofd dat hem
juist nadrukkelijk verboden was . Had bij bierbij nu tenminste een
klinkend succes bebaald, den zou de ontstemming over zijn stoutigbeidje misscbien wel geluwd zijn . Maar met zulk een kwaad gewe42

ten en bovendien nog met legs handen voor Heren Zeventien to
verschijnen, - daar zag zeus een vrijmoedige kerel als Hudson
tegenop . Daarom is hij to Dartmouth, in hat Zuiden van Engeland,
binnengelopen, en van daaruit heeft hij naar Holland geschreven
om de Compagnie op de hoogte to stellen en nieuwe instructies to
vragen . Daze kwamen ook weidra : terstond naar Nederland komen!
Maar aan deze last heeft Hudson al niet meer kunnen voldoen, gesteld al dat hij dit gewild had. Want de Halve Maen was inmiddels
door de Britse autoriteiten aan de ketting gelegd, in afwachting van
nadere ophelderingen over deze refs, waarvan vermoed ward dat
zij inbreuk had gemaakt op de rechten der Engelse Virginia Company . Alle papieren warden dan ook in beslag genornen .
Later is de Halve Maen wear losgelaten, klaarblijkelijk uit deferentie jegens de Republiek ; weidra kon dit jacht opnieuw voor de
V.O.C. uitvaren, ditmaal naar India.
Maar Hudson duride niet naar Nederland terug. Misschien list de
Britse Overheid hem zelis niet eens los . En hetzij gedwongen, hetzij
vrijwillig heeft hij vervolgens nieuw emplooi gekregen in Engelse
dienst waarbij dus mag warden aangenornen dat zijn vroegere vergrijp van in Hollandse dienst op Brits gebied to zijn wezen stropen,
hem zuurzoet vergeven ward flu een boetvaardige zondaar van zuik
een bekwaamheid en wereldkennis zich wederom aan zijn eigen
vaderland kwam aanbieden .
Daarop is hij uitgezonden orn nog eens in hat uiterste Noordwesten
naar een doorvaart to gaan zoeken, in dezelide richting waar Davis
en Frobisher reeds aan hat werk waren geweest. Opnieuw heeft
deze Henry Hudson daar een opzienbarende ontdekking verricht,
althans een die aanvankelijk heel wat scheen to beloven . Want na
enige tijd bleak de zeekust zich scherp naar hat Zuiden to wenden,
zodat wederom de hoop gewettigd scheen dat dit de laatste steppe
zou zijn alvorens men China bereikte .
Helaas echter bleak deze Hudson Baai een doodlopende zeeboezem
to zijn, die's winters geheel dichtvriest . Hiervan is ook Henry Hudson's schip hat slachtoffer geworden, nadat er bijna een jaar lang
ijverig gezocht was naar een uitgang uit deze cul-de-sac . Toen
hat schip vastraakte, is de bemanning aan hat muiten geslagen ; zodra hat ijs wear brak, is Hudson door zijn eigen yolk in een open
bootje genet, met zijn zoontje bij zich, en vervolgens heeft men hem
laten drijven . De man die de plek ontdekt heeft waar thans 's werelds grootste stad ligt, is op deze jammerlijke wijze omgekomen
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in de baai die, evenals de rivier bij New York, zijn naam vereeuwigt .
Toen in 1909 to New York het derde eeuwfeest gevierd wend van
de ontdekking van de Hudson rivier, en tevens het eerste van de
sensationele proeftocht met Robert Fulton's stoomboot op diezelfde
wateren, heeft een Nederlands comite een zo getrouw mogelijke
copie laten bouwen van het jacht de Halve Maen, voorzover dit
naar de weinige gegevens uit de archieven der V .O.C . en uit het
scheepsjournaal to reconstrueren viel . Deze uitermate moeilijke
task is met grote ijver ten uitvoer gebracht, en ook heeft dit aardige gebaar in Amerika een goede indruk gemaakt .
De Halve Maen junior - evenals zijn voorvader een notedop van
60 ton, dus zeg zoiets als een turfschip - is op een vrachtboot van
de Holland-Amerika Lijn naar New York vervoerd en aldaar opnieuw to water gelaten ; vervolgens werd uit de opvarenden van een
ter rede aanwezig Nederlands oorlogsschip een bemanning samengesteld die is uitgedost in de oorspronkelijke kledij van 1609 . In
deze feestelijke uitrusting, met alle vlaggen en wimpels op die
het schip gerechtigd was to voeren, is de Halve Maen toen de Hudson Rivier opgevaren tot Albany, hetgeen begrijpelijkerwijze een
ware triomftocht werd . Inderdaad was het voor de New Yorkers,
die reeds in die dagen gewend waren om grate en snelle mailboten
zoals de vermaarde Mauretania in hun haven to zien, een verrassing om thans to aanschouwen met welk een primitief vaartuigje
Manhattan voor het eerst is aangelopen, via Nova Zembla nog wet!
En toen het scheepje bij ruime wind hoogstens zeven mijl bleek to
kunnen maken, dock gemiddeld niet meer dan vier, terwijl gerust
aangenomen kon worden dat ook het oude Compagniesjacht niet
speller geweest is, toen is Amerika, dat anders niet licht to overbluffen is, toch wel even onder de indruk gekomen van de bekwaamheid en het doorzettingsvermogen der eerste zeelieden die
de Nieuwe Wereld hebben bezeild.
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AMSTERDAM LAAT EEN DOCHTERSTAD STICHTEN
Hudson's ontdekking wordt met gemengde gevoelens
ontvangen. Hoe Nederland zich liet meeslepen door een
warhoofd en twee praatjesmakers . Hollandse schepen
gaan in Amerika de pelshandel beproeven . De Compagnie van Nieuw Nederland brengt er niet veel van
terecht . Heel de Nieuwe Wereld zal door de West-Indische Compagnie worden bestreken. Men wil een kolonie
planten aan de rieviere vanden vorst Mauritius . Meester Crijn moet een Fort Amsterdam bouwen . De eerste
New Yorkers woonden onder de grond . Heel Manhattan
gaat voor zestig gulden .

Het opmerkelijke feit doet zich in de geschiedenis voor dat de op
zich zelf gewichtige ontdekking, in 1609 door den Engeisman Henry
Hudson onder Nederlandse vlag verricht, noch in Engeland, noch
in Nederland veel aandacht vermocht to trekken . De Britse Overheld beschouwde die gehele kust als behorende tot een gebied
waarop zij zelf a11e aanspraken meende to mogen uitoefenen, zodat
eveneens deze pasgevonden landstreek gerekend werd to vallen
onder het octrooi van de Virginia Company, aan wie de exploitatie van dit gedeelte der Britse invloedssfeer was opgedragen .
Daarom kon het to Londen hoogstens een onbehagelijk gevoel wekken dat opeens de Hollanders daar hun news in gestoken hadden, en
dan nog wel onder aanvoering van een Engelsman. Geen wonder dat
tenminste Hudson's papieren in beslag genomen werden .
Aan de overkant van de Noordzee was men over deze afloop evenmin tevreden . De Oost-Indische Compagnie had uit Hudson's refs
niets dan verlies en ergernis overgehouden, want in een rivier ergens in het land der R,oodhuiden stelden Heren Zeventien geen belang . Op zijn gunstigst mocht het voor haar een opluchting heten
dat het gevaar van een concurrerende route naar het Oosten voorlopig weer eens van de baan scheen to zijn .
Van Engelse zijde werd terstond een landmeter naar de nieuwe
rivier gezonden om Hudson's ontdekking in kaart to brengen, en
het schijnt dat liens bevindingen in handen zijn gekomen van don
Alonso de Velasco, den Spaansen gezant in Londen, die zijnerzijds
deze zaak uiteraard bekijken moest uit het gezichtspunt van Spanje ;
lit behelsde natuurlijk dat ook de Engelsen in de Nieuwe Wereld
niets to zoeken hadden, want die gehele Westelijke helft van de
aardbol was immers door den Paus aan de Spaanse kroon toegewe45

Zen. Tot daden of protester is Spanje niet overgegaan ; alleen zond
de Londense gezant aan zijn regering een kaartje van de betrokken
streak, ontleend aan de opneming door den Engelsen landmeter .
Deze zgn . Velasco-kaart, die later in de Spaanse archieven to Simancas is teruggevonden, vormt hat oudst bekende document waarop
Manhattan met omgeving is afgetekend ; de beide oorspronkelijke
schetsjes van Henry Hudson en van den landmeter zijn verloren
gegaan.
In Nederland was de enige die voorlopig op daze onverwachte uitkomst van Hudson's rein vlam vatte merkwaardig genoeg de man
die joist to last gekomen was om hem in eigen dienst to kunnen
nemen, namelijk Isaac Lemaire . Deze zag in die overzeese vondst
wel enige toekomst ; hij heef t toen in 1610 „een schip derwaerts
ghesonden, to weten naer dese tweeds rievier, dewelcke sy den
naam geven van de Manhattes" . wet dit scheepje dear eigenlijk
heeft verricht, is overigens nimmer bekend geworden . Veal belangrijks zal dit dus wel niet geweest zijn .
Hiermede nu had dit zonderlinge avontuur dat zich tussen Nova
Zembla en Manhattan had afgespeeld, als geeindigd beschouwd
kunnen worden, en alles zoo den bij hat oude gebleven zijn : de
Oost-Indische Compagnie geheel verdiept in de vaart op de Oost,
en de Engelsen in hat ongestoorde alleenbezit van alle kusten tussen Florida en La Nouvelle France .
Er kwam echter nog een vervolg op daze episode, en wel een hoofdstuk van bijna groteske aard, waarin de Hollandse Heren eigenlijk
zo'n beetje de rol gespeeld hebben van hat welgedane boertje dat
zich door een kwakzalver en een pear gladde stadslui last bepraten.
Ergens in Duitsland was een hofarts met veal vrije tijd aan hat liefhebberen gegaan in aardrijkskunde en nog heel wet meer . Veal om
hat lijf hadden die studies niet, en verder den tot wet dilettantisme
wilt daze goads dokter Helisaeus Roslin hat den ook nauwelijks to
brengen ; maar toen hij in 1610 zijn boekje „Mitternachtige Schiffarth" uit ijdelheid aan de Staten-Generaal der ondernemende
R epubliek opdroeg, hee_ft men in Nederland dit geschrif t zo waarlijk voor vol aangezien . En ziet : temidden van allerlei warhoofdige
onzin over de ware loop en betekenis der hemellichamen las men
dear nog wear sans een warm betoog voor hat wederopvatten van
de pogingen om benoorden ors werelddeel een nieuwe wag naer
China to bevaren.
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Het voornaarnste argument dat hierbij werd aangevoerd, stelde in
hat licht dat daarbij de route recht over de Noordpool grote voordelen bond, aangezien hat des zomers hoe langer hoe warmer moest
worden naarmate men hat uiteinde der aardas naderde .
Deze onverwachte stalling werd door enkele critische geesten in ons
land weliswaar met spot ontvangen, en met name de zeer bekwame
kaartenmaker Hessel Gerritsz stak met dergelijke ,,sotternien"
openlijk de draak; maar een overigens serieuze geleerde als dominus Plancius vond daze gedachte niet zo gek, want zij kwam immers grotendeels overeen met zijn eigen gevoelen dat een doorvaart
naar China de meeste kans op open water zou vinden wanneer men
de trust losliet en desnoods recht over de Pool zou koersen .
En toen vervolgens een paar welbespraakte Zuid-Nederlanders in
Holland kwamen aanbieden om dit denkbeeld dan eens to gaan verwezenlijken, verklaarde Plancius in een advies aan de Admiraliteit
van Amsterdam dat hij dit plan wel voor uitvoerbaar hield, ,,daeromme by 't wel waerdig achtte, alnoch hat voorseyde doorzeylen t'
onderleggen" . De beide ,,Spaanse Brabanders" zelf lieten zich nog
veal beslister uit : volgens hen zou aan de Noordpool de zon des
zomers zulk een kracht hebben dat hat zeewater eerder tot zout zou
verdampen dan tot ijs bevriezen!
Kortom, er werd door de Staten-Generaal besloten om twee jachten, de Vos en de Craen, uit to rusten en ruimschoots to voorzien
van steenkolen, sterke drank en een voorraad van de krachtigste
Franse en Spaanse wijnen . Tot leider dezer onderneming werd aangewezen Jan Cornelisz May, bijgenaamd Menscheneter, een van
vale verdienstelijke telgen uit een geslacht dat een schier ontelbare
reeks van bekwame en onverschrokken zeevaarders heeft voortgebracht. Op elk der schepen zou een der beide Zuid Nederlanders
meegaan als commies voor de handelsbelangen .
Het volledige relaas van daze merkwaardige refs vindt men uitvoerig en pakkend weergegeven en toegelicht door mr. S . Muller Fz,
een onzer knapste kenners der Nederlandse poolreizen, in hat boek
waarmede in 1909 de Linschoten Vereniging zich voor hat eerst aan
hat lezende publiek heeft voorgesteld, ni. ,,De Reis van Jan Cornelisz May naar de IJszee en de Amerikaanse trust" . Een beknopte
samenvatting van daze opmerkelijke verrichting heb ik beproeld
in hat trader van mijn ,,Nederlands Voorhoede", bij uitgever dazes .
In hat kort (zoals hat bestek van ons bock vereist) naverteld kwam
daze refs hierop near dat de Vos en de Craen eerst naar een Noorde47

lijke doorvaart zijn gaan zoeken tussen Spitsbergen en Nova Zembla, dock zonder succes, want in weerwil van alles wat Plancius en
de Duitse dokter en de Spaanse Brabanders voorspeld hadden, bleek
de Poolzee overal vol ijs to zijn . Daarop heeft May, overeenkomstig
de mondelinge instructies die hem bij vertrek waren meegegeven,
bet besluit genomen om in deze wateren het onderzoek voorlopig
of to breken en eerst eens over to steken naar de kust van La Nouvelle France, waar overwinterd zou warden . Dit was juist datgene
wat kort tevoren de Halve Maen op eigen houtje en tegen bet
stricte verbod had gedaan ; ditmaal werd echter op deze subsidiaire
richting overgescbakeld volgens een vooraf bepaald plan .
Met een bekwaambeid die voor Hudson's zeemanstalent niet onderdeed, is May toen rechtstreeks naar Newfoundland gevaren, en van
daar Zuidwaarts langs de kust van Noord Amerika . Hoofdzaak
moest bet onderzoek van de bavengelegenbeid en van andere nuttige eigenscbappen des lands zijn ; op handel was men niet ingesteld, want bet ontbrak aan voldoende ruilartikelen . Niettemin bebben de schepelingen, elk naarmate bij kon, getracht om nog zoveel
mogelijk zaken to doen in pelswaren, en toen de winter voorbij was,
werd besloten dat de Craen dan nog enige maanden in Amerika zou
blijven verkennen en bandeldrijven om vervolgens rechtstreeks
naar huffs to varen, terwijl May met bet jacbt de Vos opnieuw een
poging wilde gaan wagen in het Noordoosten . Een der commiezen
was intussen door de Indianen vermoord ; de andere bleef op de
Craen acbter, en van deze ballast bevrij d is May toen wederom
ernstig zijn best gaan doen in de Poolzee tussen Spitsbergen en
Nova Zembla . Ook ditmaal echter kon hij niet door bet ijs heen
komen, en zo keerde in 1612 ook de Vos naar bet vaderland terug,
na twee jaren van kranig werk, waarbij tot tweemaal toe de Noordelijke Oceaan tussen Amerika en Lapland rechtstreeks was overgestoken.
Groot was in Nederland de teleurstelling flu ook deze onderneming
bet tot niets bad kunnen brengen . A1s enige lichtzijde van dit mislukte avontuur kon intussen gelden dat op de kust van Noord
Amerika de mogelijkbeid gebleken was om met de inboorlingen
ruilhandel to drijven in bevervellen en andere kostbare bontsoorten
tegen allerlei betrekkelijk waardeloze snuisterijen . En daarom werd
bet jacbt de Vos opnieuw daarheen gezonden, ditmaal voor particuliere rekening, en onder bevel van Pieter Fransz, die onder May als
48

stuurman had gediend. Er zou gezocht worden naar een Noordwestelijke doorvaart, dock daarnaast trad ditmaal ook de ruilhandel
op de voorgrond . Bovendien ging Jan Jacobsz May, een neef van
Jan Cornelisz, die de vorige refs als onderstuurman had meegemaakt, nog eens met een pear particuliere schepen naar de kust van
Noord Amerika om zijn geluk in de pelshandel to beproeven .
Deze beide ondernemingen hebben elkaar in de Amerikaanse wateren ontmoet en zijn dear tesamen aan het werk getrokken . De resultaten mochten, zonder nu bepaald schitterend to worden genoemd,
tenminste aanmoedigend heten; want hoewel er met de Indianen
herhaaldelijk gevochten was, waarbij schipper Fransz kwam- to
sneuvelen, bracht men tenminste enige lading van waarde mee
terug .
Op grond nu van de vooruitzichten die aldus geopend worden, verleenden de Staten-Generaal op 11 October 1614 octrooi aan een
combinatie van kooplieden die deze beide ondernemingen hadden
op touw genet, waaronder wij aantreffen den voormaligen burgemeester van Amsterdam Gerrit Jacobsz Witsen benevens de heren
Jones Witsen, Symon Willemsz Nooms, Henric Christiaensz, Thus
Volckertsz Mossel, Cornelis Jacobsz May en Adriaen Block . Deze
maatschappij noemde zich de Compagnie van Nieuw Nederland .
Als hear terrein van werkzaamheid beschouwde zij namelijk inzonderheid het gedeelte der Amerikaanse trust wear Hudson een belangrijke riviermonding had ontdekt, tussen de Engelse nederzettingen in Virginia en de Franse in Canada, in een landstreek die inmiddels door de losse ondernemingen reeds Nieuw Nederland was
genoemd. Teneinde dit octrooi to kunnen verkrijgen, hadden de oprichters een kaart van het bedoelde gebied aan de Staten-Generaal
moeten overleggen. Deze kaart, die thans bekend staat als de ,,Figurative Map on vellum" is een der oudste en belangrijkste documenten voor de geschiedenis van Nieuw Nederland en dus van New
York . De Hudson Rivier wordt op die kaart genoemd de Rieviere
vanden Vorst Mauritius, een naam die weldra weer door Hudson's
Rieviere vervangen, dock bij het optreden der West-Indische Compagnie hersteld is, echter slechts om geleidelijk opnieuw to worden
losgelaten . Ook komt dear op voor een Fort Nassau aan de bovenHudson, waarvan Hendrick Christiaensz, schipper op de Fortuyn,
bevelhebber was geweest . Drie jaar lang heeft men dit aangehouden, en daarna is bet opgegeven . Later is dear het Fort Oranje gesticht. Het staat niet gebeel vast welke van de vijf schepen die voor
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de oprichting der Compagnie van Nieuw Nederland in Amerika
zijn geweest, de Hudson Rivier bevaren hebben, maar blijkbaar
heeft voor hat eerst de Tijger onder Adriaen Block daze plek bezocht, en uit die buurt hebben hij en zijn college van de Fortuyn
toen twee Indianen nee near Holland gebracht, die Valentijn en
Orson warden genoemd. Aan daze rivier - ook wel de Rio de Montagne genoemd - had Block zijn schip door brand verloren, en
daarom heeft hij tar plaatse een jacht getimmerd, de Onrust genaamd, waarmee hij vervolgens de gehele omgeving zo goad mogelijk is gaan opnemen . Dit scheepje, hat eerste dat in Noord Amerika
is gebouwd, was daarna op de Hudson achtergebleven .
De Compagnie van Nieuw Nederland heeft van hare plannen niet
zo heel veal terechtgebracht . Er voeren van tijd tot tijd wel schepen
near de overkant, die inzonderheid op hat inruilen van bevervellen
belust waren, en ook hebben zich hier en dear langs de oevers van
de Hudson en in de verdere omgeving wel enkele handelaars of
kolonisten gevestigd, zonder dat echter van een belangrijke geconcentreerde nederzetting of van een aanzienlijke handel sprake was .
In 1616 wendde de Compagnie zich nogmaals tot de Staten-Generaal, ditmaal met hat verzoek om uitbreiding van hear privilege
over een streak verder Zuidwaarts, die ook de monding van de
Delaware Rivier zou omvatten ; eveneens daze keen was de aanvrage vergezeld van een kaart, de zgn . ,,Figurative Map on paper",
waarop behalve Fort Nassau ook reeds de Esopus kreek voorkomt,
een zijriviertje van de Hudson dat nog steeds daze naam draagt .
Voorts hadden, near op diezelfde kaart staat aangetekend, een pear
Hollanders verkenningstochten verder hat Westen in ondernomen,
langs de Susquehanna Rivier . In die tijd hoorden de onzen aan de
boven-Hudson reeds door de Indianen vertellen van een geweldige
waterval die zij een eind hogerop kenden, en die door de ouzen
ward aangeduid als ,,De Grote Afval" . Men begrijpt dat dit de Niagara is geweest, die destijds geheel binnen La Nouvelle France lag,
zodat de naam den ook oorspronkelijk door de Fransen phonetisch
uit de mond der Indianen moat zijn opgetekend, met de klemtoon
op de laatste a . De Engelsen en vooral de latere Amerikanen hebben daze Franse transscriptie in hun mond gewijzigd tot de thans
gangbare uitspraak Nai-eggara. Hoe nauw hat gebied van Nieuw
Frankrijk reeds bij dat van Nieuw Nederland aansloot, blijkt voorts
nog uit een mededeling van Samuel Champlain, den groten Fransen pionier der Canadese wildernis, die wilt to berichten dat in
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De opdracht om het nieuwe fort „Amsterdam" to noemen.
Soo haest den ringh sloot ten naeste by ghemaeckt sat zyn sal den Commis
Verhulst ende den Raet terstont by de hant doers nemen de f orti f icatie volgende
het concept No . C. twelck ghenaemt sal werden Amsterdam, daer aen doende
graven soo veel volcx als eenichsints uyt de bouw-lieden, bootsgesellen ende
coloniers konnen gemist werden.

Zegel van de stad
Nieuw Amsterdam .

Zegel van de kolonie
Nieuw Nederland .

Een Indiaans dorp, near Montanus,

Pierre Minuyt koopt Manhattan van de Indianen
(near een 19e eeuwse schilderij to New York) .

1614 drie Hollanders door de Roodhuiden gevangen genomen Warm; in een rapport van Cornelis Hendricksz van Monnikendam, die
de Zuidrivier (de Delaware) had verkend, wordt kort daarop gezegd
dat hij deze drie, die tot het yolk der Compagnie van Nieuw Nederland behoorden, van de Mohawk of Maqua Indianen heeft losgekocht.
®ndertussen verstreek in 1618 het monopolie der Compagnie van
Nieuw Nederland zonder dat de Staten-Generaal dit wensten to
verlengen . De maatschappij is toen nog wel wat blijven voortsukkelen, maar ook andere ondernemingen en losse schepen kregen
nu een kans, en uit verschillende indirecte berichten valt of to
leiden dat er toen enige jaren lang aan de Hudson een min of
meer vrije ruilhandel in bevervellen placht to worden gedreven,
voornamelijk voor rekening van reders to Amsterdam en Hoorn .
Tot een vestiging van betekenis kwam het evenwel ook in die dagen
niet . De Rritse gezant in den Haag, wien door zijn regering opgedragen was om bij de Republiek tegen het bezetten van dat gewest
to protesteren, kon dan ook naar Londen schrijven dat de Hollanders zich uitsluitend bezig hielden met de handel in bevervellen,
dock dat hem van enigerlei nederzetting in het door hen Nieuw
Nederland genoemde gebied niets gebleken was, en dat planners van
dien aard ook niet zeer waarschijnlijk leken .
Hierin vergiste de gezant zich echter, want toen hij begin 1622 dit
geruststellende bericht verzond, was in Nederland reeds omstreeks
een jaar geleden de West-Indische Compagnie opgericht, wier
octrooi geheel Amerika bestreek, dus met inbegrip van Nieuw
Nederland . Vervolgens was door de Staten-Generaal bepaald dat
alle kooplieden die tot dusverre aldaar nederzettingen hadden gevestigd, binnen een gestelde termijn hun yolk en bezittingen konden terughalen, want daarna zou de West-Indische Compagnie in
dat gewest hare werkzaamheden beginners .
Deze chronologische samenvatting der voornaamste gebeurtenissen
van die vroegste jaren, alsmede het merendeel der thans volgende
mededelingen over de verrichtingen der West-Indische Compagnie
in Nieuw Nederland ontleen ik aan het bewonderenswaardige werk
van Dr. F . C . Wieder „De Stichting van New York in 1625", dat in
1925 ter gelegenheid van het derde eeuwfeest dier stad door de Linschoten Vereniging is uitgegeven .
Vanaf 1 Juli 1622 had de W.I
.Cie. hare operaties aan de Hudson
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Rivier kunnen aanvangen, dock er is ruim een jaar verstreken zonder dat er van die zij de lets ondernomen werd . Uit een pear losse
scheepsreizen daarheen blijkt dat de afwikkeling der particuliere
belangen enige vertraging had ondergaan, en ook heeft de Compagnie het in die jaren wellicht to druk gehad met de kaapvaart in
de Caribische Zee en met het voorbereiden van de aanslag op de
Allerheiligenbaai in Brazilie .
Pas op 3 November 1623 is door Heren Negentien besloten om een
begin to maken met de stelselmatige kolonisatie van Nieuw Nederland, en web „dat men een schip op de Virginias sal seynden, hetv relck bij de tamer van Amsterdam sal uytgerust werden met de
cargasoenen van dien daertoe nodich om de negotie to continueren,
tot welcken eynde sijlieden oock V off VI familien van de colonen sullen mogen medenemen om aldaer tot een begin to planten,
ende sullen bij die gelegentheyt de retouren van de voorsz . restanten ende het volck cunnen alhier overbrengen." Opmerkelijk is in
dit stuk dat hierin niet de naam Nieuw Nederland voorkomt, dock
dat het betrokken gewest wordt aangeduid als to behoren tot „de
Virginias", waaruit dun blijkt, dat men zich wet degelijk bewust
was van de Britse aanspraken op die gehele kust .
Niettemin droeg het eerste schip dat ingevolge bovengenoemd besluit werd uitgezonden, ostentatief de naam „Nieu Nederlant" . Het
stood onder bevel van Cornelis Jacobsz May uit loom, die de titeb
van Commandeer kreeg, en sindsdien ook web Directeur van Nieuw
Nederland genoemd werd. De zogenaamde van Rappard-documenten die in 1910 door dr . Wieder werden ontdekt onder een verzameling papieren welke uit het bezit dien familie bij Frederik Muller to
Amsterdam in veiling kwamen, bevatten o . a. met datum 30 Maart
1624 een „provisionele ordere deer op de respective colonen aengenomen ende afgesonden sijn in dienste vande Westjndische Compe
naer Nieu Nederlant om haer verblijff to nemen op de rieviere vanden vorst Mauritius, ofte op andere soodanige plaetse als hen luijden
doorden Commandeer ende synen raet aengewesen sal worden ."
In deze instructie wordt den kolonisten de gereformeerde godsdienst voorgeschreven, „ende soo door hen Cristelyck levee ende
wandel de Indianen ende andere blinde menschen tot de kennisz
Godes ende synen woort sien to trecken, sunder nochtans ijemant
ter oorsaecke van 'syne religie to vervolgen, maer een yder de vrijcheyt van sijn consciencie to laten ." Voorts vinden wij bepaald :
,,In able publij cque handelinge soo politij cq, militair, als die van
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justicie, sal bij henluij den alleen gebruij ckt warden de Nederduij tsche spraecke op peeve soo sulcx niet en geschiede dat ells de publijcque depechen ende handelingen in andere spraecken gedaen,
crachteloos ende van onwaerden sullen wesen ."
De binnenlandse handel zouden de kolonisten vrijelijk mogen beoefenen, dock „onder expresses condicie dat sij hare jngecochte ende versamelde waren aen anders niemant als aen die vande Compc
sullen mogen venten ." Dit voorschrift was natuurlijk inzonderheid
gericht op hat verkrijgen van bevervellen, de voornaamste handels
wear die Nieuw Nederland vermocht to leveren .
Jacht en visserij waren toegestaan, dock lngeval van vondsten aen
metalen of edelstenen en parelen zou hat alleenrecht aen de Compagnie komen to behoren, tegen aen „vereeringe" van 10 010 over de
netto opbrengst aen den vinder en zijn nakomelingen gedurende
zes jaar, dus wet wij tegenwoordig aen „royalty" plegen to noemen .
„Sullen oock geen hantwercken deer nogocie aen is dependerende
aldaer mogen pleegen ofte andere voort leeren, principalij ck geen
verwerije," want dergelijke taken wenste de Compagnie aen zichzelf voor to behouden, voornamelijk omdat juist geweven goederen
hat belangrijkste ruilartikel waren om bevervellen to verkrijgen .
Daarentegen ward de landbouw den kolonisten tot plicht gesteld .
„Sullen haer aengewesen Landen ende ackeren voor eerst bebouwen
ende besaeyen met soodanige gewassen ende vruchten als de Commandeer ende synen Raet hen luijden belasten sat, sonder deer jnne
om eenige particuliere jnsichten eenige veranderinge to doers, op
peeve dat de Contraventeurs naer gelegentheyt arbitralijck gestraft
sullen worden ." Dus aen stelsel van gedwongen cultures .
Intake de omgang met de inboorlingen des lands vaardigden Heren
Negentien hat voorschrift uit : „Sullen voor al wel toesien de Jndianen of to andere haerluyde gebueren, tsy in handelinge ofte andere
saecken getrouwelyck burs beloften to voldoen, ende die buijten
redenen geen offensie geven, tsy in haer persoonen vrouwen ofte
goederen op peens van deer over strengelij ck gestraft to worden ."
Een aardige bijzonderheid ten aanzien van dit eerste reglement
voor de kolonisatie van Nieuw Nederland wordt door Dr . Wieder
aangetekend bij hat slotartikel, luidende : „De voorstaende poincten
den colonen gaende int schip Nieu Nederlt . voorgelesen synde hebben den set van getrouwicheyt gepresteert desen 30 . Martij . Ao .
1624 onderstont ten ®verstaen van Dr. Class Petersz enz." Deze
was niemand anders den Dr .
laatste -- aldus vermeldt aen noot
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Nicolaas Pietersz Tulp, de hoofdpersoon van Rembrandt's onsterfelijke Anatomische Les .
De Nieu Nederlant bracht die eerste keen dertig kolonistengezinnen
over, „meest Walen." Aan boord moat zich eveneens bevonden hebben Bastiaen Jansz Crol als „sieckentrooster ." Diens functies zijn
later door de Amsterdamse kerkeraad uitgebreid met de bevoegdheid om to dopers ; want ears predikant bezat de kolonie nog niet, en
ondertussen kwam reeds in 1625 in Nieuw Nederland voor hat eerst
een kind tar wereld, een dochtertje van iemand die de weinig sierlijke naam droeg van Jan Joris Rapaelje. wel tragisch dat de eerste
geboren New Yorkse z® heten moest!
Begin Mei 1624 verscheen hat schip voor de Hudson, wear men terstond een Frans vaartuig to verjagen kreeg ; daarna voer de Nieu
Nederlant de rivier op tot wear tevoren hat Fort Nassau had gelegen, en op die plek ward nu hat Fort Oranje gebouwd. Een deal
der „coloniers" ward ook elders in Nieuw Nederland geplaatst,
voornamelijk aan de Delaware Rivier, wear zij een „Zuydercolonie" stichten, en voorts op hat Noten Eiland, tegenover Manhattan, thans Governors Island ; aldaar ward eveneens een fort aangelegd.
Op Manhattan zelf is bij daze gelegenheid nog gears nederzetting tot
stand gekomen. Hiertoe ward pas hat jaar daarna overgegaan, toen
de Compagnie besloot om wederom een aantal kolonisten uit to zenden, ditmaal echter op grotere schaal en met zeer stellige aanwijzingen voor hat stichten van een centraal steunpunt dat bestemd was
om de hoofdstad van Nieuw Nederland to worden .
In April 1625 vertrok namelij k uit hat vaderland een eskader van
vier schepen, respectievelijk Macreel, Paert, Koe en Schaep genaamd, met een nieuwe bezending „coloniers" aan boord, alsmede
een flinke bezending vee ; want zoals de namen der schepen reeds
moesten aanduiden, zat de bedoeling voor om in Nieuw Nederland
met kracht de veeteelt tar hand to namen .
Doch bovenal was daze expeditie van betekenis omdat ward meegestuurd de bouwmeester Crijn Fredericksz met een aantal vaklieden, alsmede nauwkeurige aanwijzingen om op een nader uit to
kiezen punt een fort to doers verrijzen dat de naam Amsterdam
moest dragen. Het zou een flinke citadel moeten worden, en volgens
de destij ds geldende inzichten intake vestingbouw zou hat de gedaante van een vijfhoek krijgen . Het doel van daze fors opgezette
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versterking schijnt niet zozeer to zijn geweest, de kolonisten tegen
overlast van de zij de der Indianen to beschermen - immers, hat
landbouwbedrijf werd uiteraard verspreid uitgeoefend, waarbij
iedere boar dan maar zo goad mogelijk zijn eigen enf verdedigen
moest - als wel hat bezit van dit gewichtige punt to handhaven
tegen eventuele aanslagen door andere Europese mogendheden .
Weliswaar bevonden wij ons enkel met Spanje in oorlog, dock ook
ten opzichte van de Engelsen en Fransen gevoelde de Compagnie
zich niet geheel veilig ; van zulk een daadwerkelijke inbezitneming
als de bouw van een fort werd echter verwacht dat zij door alle
anderen gerespecteerd zou worden, en zodoende een deugdelijke
grondslag kon gaan vormen voor formele aanspraken onzerzij ds
op een stuk grondgebied dat tot dusverre in grove trekken door de
Engelsen nog beschouwd was als tot hun claim to behoren .
Kort tevoren was in de kolonie gearriveerd de commis Willem
Verhulst, die met hat bestuur was belast ; in diens gezelschap kwam
als volontair mee een Waal die gewoonlijk Pierre Minuyt wordt
genoemd, hoewel hat ook niet ontbroken heeft aan pogingen om die
naam to verhollandsen tot Minnewit . Wij zullen later meer van hem
horen.
Rij aankomst van de schepen werd hat vee voorlopig ontscheept op
Noten Eiland, waar zich immers reeds een fort beyond . Doch bij
nader inzien besloot men, hat grote Fort Amsterdam niet aldaar to
projecteren, dock op de zuidpunt van hat langgerekte eiland Manhattan . In Juli 1625 begonnen de werkzaamheden, en zonder dat er
een bepaalde datum vaststaat, kan dus in elk geval gezegd worden
dat in die dagen de stad New York is gesticht .
Het aerate bericht over hat volvoeren van daze opdracht vinden wij
in een brief van Isaack de Rasiere, die een jaar daarna als secretaris
der kolonie aan wal stapte, en aan Heren Negentien rapporteerde
„als dat wy op dato in de riviere voor t' fort Amsterdam ten anckere ghekomen zyn ." Verder vemeldt Nicolaes a Wassenaer, een
der meest verdienstelijke geschiedschrijvers van dat tijdperk, sprekende over November 1626 : „De Colonie wart gheleyt nu tar tijdt
op de Manhates, daer is een Fort afghesteecken, van een Ingenieur, Meester Krijn Frederijcks, 't zal heel groot begrepen zijn."
En even verder: „Als hat Fort by de Manhates afghesteecken, opghemaeckt is, sal bet Amsterdam gbenaemt zijn."
Hoe bet overigens met de gebouwen der jonge nederzetting Nieuw
Amsterdam in die dagen gesteld was, blijkt heel scbilderachtig uit
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een andere mededeling van Wassenaer : „Het Comptoir dat daer is,
Overt in een steenen hugs ghehouden, met net ghedeckt, d'andere
huysen zijn van basten van boomen : elck heeft sijn eyghen hugs .
De Directeur met de Coopman woonen bij een : ghemeene huysen
zijnder dertich aen de oostzyde vande Revier, die zuyden en noorden ten naesten by streckt. Elcke landtman heeft zijn Hoffstede, op
't landt bij de Compagnye ghecocht . De huysen van de Hollanderen
staen flu buyten 't Fort, maer dat ghemerckt zijnde, sullen sy haer
alle daer binnen begheven, om to populeren, en seecker van een
overval to zijn."
Die eerste woningen bestonden uit niet veel meer dan een gat in de
grond, op eenwijze zoals nog twintig jaar laterdoorden toenmaligen
Gouvernementssecretaris werd beschreven als algemeen gebruikelijk in Nieuw Nederland en Nieuw Engeland: „een viercante cuijl
kelders gewijs in de aerde 6 a 7 voeten diep, soo lanck ende breet
als hue goetdunckt, besetten de aerde van binnen met hout rontom
tegens de want, ende becleden 't hout met bast van boomen oft ijdt
anders voort in vallen van d'aerde, leggen over die kelder balcken
en houtwerck daer op tot een solder, settee een cap van sparren
daer op, en decken de sparren met bast ende groene sooden, soo dat
de lieden droogh ende warm twee drie a vier jaaren in sulcke kelders connen woonen." Want vooral in die eerste dagen van pionierswerk was de tijd kostbaar, zodat men liever geen arbeid verspilde
aan werkzaamheden voor persoonlijk gerief, dock alle inspanning
ten goede liet komen aan de zorg voor de veiligheid en voor het bedrijf. Aldus is de stad die thans hare huizen bij tientallen verdiepingen tegelijk ten hemel zendt, haar huiselijke levee begonnen in
holen onder de grond. Echter kon de eerste predikant die in Nieuw
Nederland gestaan heeft, Dominee Jonas Michaelius, reeds in 1628
naar Holland schrijven : „Men begint vast nieuwe huysen to bouweu
in plaetse van de hutten ende coten daerin men to voren meer genestelt dan gewoont heeft ."
Aan Willem Verhulst, die met de titel van Commis aan het hoofd
der nederzetting werd gesteld, was aanvankelijk het fort aan de
Zuydt Rivier (de Delaware) als standplaats aangewezen, dock een
latere instructie stood hem toe, zich to Nieuw Amsterdam to vestigen, dat hiermede tot hoofdstad der kolonie werd verheven .
De commis zou worden bijgestaan door de „Raet die bestaen sal in
Willem vander Hulst, Adriaen Jorisz Thienpont, Joost vanden Boo56

gaert, Daniel van Cryeckenbeeck, Gerrit Fongersz, Piere Minuyt,
Criju Fredericxsz, de schippers soo van tyt tot tyt daer comen,
Johan Lampo colonier ende Franchoys Fezard ." Ziedaar dus de
eerste gemeenteraad van New York .
Verder bevatten de instructies tat van opmerkelijke richtlijnen voor
de omgang met de inboorlingen des lands . Zo werd reeds aanstonds
voorgeschreven „Dat oock van niemants der Indianen eenich loot,
ghewelt, bedrock, spot of to smaet aenghedaen worde maer dat beneffens den goeden handel oock a11e vromicheyt, ghetrouwicheyt
ende sinceriteyt aende solve bewesen worden in alle contracten,
handelinghen ende conversation sonder haer door vercortinghe
van elle, mate, gewichte ofte getal to bedrieghen ende doorgantsch
in vriendelij ckheyt met de solve ommegaen ." Evenwel werd in
sommige opzichten bijzondere voorzichtigheid jegens de Roodhuiden nodig geacht . „Niemant sal vermoghen eenighe Indianen ofte
naturellen van hot lant op de paerden vande Compe to laten ryden,
veel min de rykunst ende queeckinhe van paerden to leeren,"
zulks op straffe van verbeurdverklaring zijner goederen en tractement, benevens verbanning uit de kolonie .
Als uitvloeisel van de wens der Compagnie dat ten opzichte van de
Indianen naar recht en billijkheid zou worden gehandeld, had zij
eveneens voorgeschreven dat men alle transacties met hen intake
hot gebruik van terreinen moest gieten in eon formeel contract van
koop en verkoop, zonder dat zij tick vermoeide met de vraag of de
rode brooders daar wel veel van zouden begrijpen . Beroemd geworden is de voordelige zaak die Pierre Minuyt op eon keer met de inboorlingen des lands of sloot toen hij hot recht om op Manhattan to
bouwen en to koloniseren van hen verwierf in ruil voor en partijtje
goederen ter waarde van zestig gulden . Het grootste object dat ooit
daar ter plaatse is verhandeld, en tevens ,,the best bargain in the
world!" Geheel de bodem van New York voor f . 60 of zeg 25 dollars,
„maeckende daer van eon contract dat sy op haere manieren onderteyckenen, welcke contracten by andere ghelegentheden de Compe
seer dienstich konnen zijn ." Ei, ei, zulke slimmerikken . . . Het was
waarlijk de moeite waard om de simpele natuurkinderen „met goede woorden daer toe to persuaderen ofte andersints tot haer ghenoegen haer yet daer voor to geven ."
Overigens zou hot onzen vindingrijken voorouders ook zonder zulk
eon bijna notariele stiptheid niet ontbroken hebben aan argumenten om hun goede recht op dat grondgebied to bewijzen, zoals bij57

voorbeeld de kolonist de Vries aangaf, die zich een paar jaar later
in Nieuw Nederland kwam vestigen, en in zijn aantekeningen o . a.
het grote aantal krabben vermeldde, dat hij er zag . „Haer Scharen
zo zeide hij -- zijn van coleur als once Princevlagge, zijn orangie,
blanck en blau, soo dat de Krabben genoegh verthoonen dat wy behooren dat Land to peupeleeren ende ons toekomt ."
Overigens meende de west-Indische Compagnie, die in deze beginjaren blaakte van energie, het waarlijk zeer goed met Nieuw Nederland . Er zouden allerlei nuttige houtsoorten worden aangeplant om
het Amerikaanse bos aan to vullen met het beste nit Europa . Men
wilde Scandinavische kolenbranders laten overkomen, die tevens
teen en pek zouden kunnen makers, niet alleen voor eigen gebruik,
dock zelf s voor uitvoer naar het vaderland, evengoed trouwens als
van gezaagd hout . Ook zout hoopte de Compagnie hier vandaan to
kunnen trekken, gelijk zij dit eveneens doorlopend uit de Caribische Zee trachtte aan to voeren ten verkoop aan onze omvangrijke
haringvisserij ; dock de gouvernementssecretaris moest reeds aanstonds antwoorden dat de kans op zoutmaken hem twijfelachtig
leek, aangezien het in Nieuw Nederland des zomers bijwijlen regende. Daarentegen scheen niets zich to verzetten tegen het branden
van kalk en het bakken van stenen, alleen beschikte men daartoe
nog niet over ervaren arbeidskrachten .
In ditzelfde rapport van Isaack de Rasiere wordt ook opgesomd wat
er die keer aan retourlading naar het vaderland werd verzonden .
Als voornaamste bestanddeel vermeldt die cargalijst ruim 7000
bevervellen, onder belofte dat er de volgende keer we! 10 .000 kunnen komen, mits de Compagnie als ruilgoed maar voldoende ,,duffels" wil sturen, d. w . z . dikke wollen stof zoals die to Leiden speciaal in rollers voor haar werd gemaakt. Verder vinden we verscheidene honderden otters en cattelossen vermeld, dat is dus de los of
lynx, benevens „noch 33 vellekens in een pacxken no . 7 synde meest
mincken (d . i . nerts) ende 34 stuckx rattevellekens in een pacxken
no. 6." Ook worden genoemd „enige vliegers of tabbaerts", dat zijn
reeds gemaakte pelsmantels waarin een paar dozijn bevers en otters
waren verwerkt. In een postscriptum wordt nog toegevoegd : „Mijn
Heeren ick hebbe bier 15 beerevellen die ick bier boude om to verbandelen aende Noort inde rivieren voor seewan (de schelpenstrengen waarmee wij in bet vorige hoofdstuk reeds kennis maakten als
binnenlands betaalmiddel) winterdacb daer sy dan soo veel voor
geven als sy dobbel int vaderlant waert syn ende by soo verre de
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Ed. Heeren die begeeren t' hugs to hebben op een antler jaer konnen
de Ed . Heeren adviseren ende t'sal gheschieden."
Ook van een paar minder prettige voorvallen moest dit uitvoerige
verslag melding maken . Het raadslid Daniel van Cryeckenbeeck
was namelijk tijdens een ontmoeting met de Irokezen die tot in de
binnenlanden achter Fort Oranje waren komen stropen, „door vermetene stouticheyt" gesneuveld, en de brief aan Heren Bewindhebberen bevat naar aanleiding hiervan de volgende passage : „Ick
sends de Ed . Heeren een rincxken van Daniel van Crieckenbeeck
de Ed. Heeren sullen ghelieven t' selffde aen syn huysvrouwe to
behandighen ." Verder was er nog bij „een rock van 8 otters in de
kist van Daniel van Crieckenbeeck ghevonden, geteeckent D V C ."
Dat was apes wat er van dien pionier naar het vaderland terug to
sturen viel .
Voorts werden enige „sententien" opgezonden, die wegens verschillende misdrijven waren uitgesproken. Het ernstigste daarvan was
het vonnis waarbij aan Willem Verhulst wegens wangedrag het
verdere verblijf in de kolonie had moeten worden ontzegd . In zijn
plaats was Pierre Minuyt met het oppergezag bekleed . Voorts werd
er geklaagd over de voortdurende misdragingen van den ondercommis Fongersz, „dock achte bet syn schult niet to wesen door dien
ick hem selden nuchteren ghesien hebbe, ende ben oock twyfelende
off by inden tyt van drie off vier weken nuchteren gbeweest is, ick
hebber tegen Minuyt diversche reysen van gheseyt die niet en
west hoe by aenden dranck comet ." Aanbevolen wordt daarom aan
Heren Negentien, dezen „dronckaert ende idiots syn vleughelen
wat to corten ende stouticheyt besnoeyen ."
Een aantrekkelijk baantje was bet secretariaat der koloni~ stellig
niet, en de goede Basiere verzoekt dan ook met klem om hem van
dit ambt to ontheffen, want „warre my beter dat ick inde plaetse
de E . Heeren my hondert guld. jaarlijcx daer voor geven off toeleggen dat icker noch 50 guld . toegaff om daer van outlast to worden ."
Want in de handel viel heel wat meer to verdienen, en bovendien
had de drankzucbtige Fongersz, die in rang boven den secretaris
stond, „gheswooren hem to pycqueren ."
Onder de retourlading ging ook een partij van „110 vracke ketels"
mee terug, die to erg gedeukt of lek waren en dus niet meer verhandeld konden worden . Ook werd zulk een ruilartikel weinig gescbikt geacbt omdat „de Fransche wilden (d .w.z . de Iroquois uit
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Canada) sulcx niet en begeeren door dien sy ghenouch by der hant
vande Francen dat krygen konnen, oock om de groote swaerte vant
dragen ." Van meer belang noemt bet rapport een goede voorziening
met sewan, waar zowel de Fransen uit bet Noorden bij ons naar
kwamen zoeken als ook de „Brunisten van Pleymuyden" ; dat zijn
de volgelingen van den Engelsen Calvinist Brown, ons beter bekend als de Pilgrim Fathers, die, na een verblijf in Leiden, in 1620
met de Mayflower uit Plymouth naar Amerika waren overgestoken,
en in Massachusetts een nieuw vaderland hadden gesticht, waar zij
geheel naar bun eigen godsdienstige opvattingen konden leven .
Zonder zeewant vial er in New England en in La Nouvelle France
al evenmin jets to beginners als in Nieuw Nederland ; bet grote voordeel der onzen hierbij bleak to zijn dat wij klaarblijkelijk bet middelpunt der voortbrenging van dit ruilmiddel bezet hielden, zodat
de buren zich bij ons daarvan moesten komen voorzien . En daarom
schrijft de Rasiere dan ook aan de Compagnie „D'Ed Heeren sullen
my continual met duffels ghelieven to voorsien soo weet ick raet
om sewan to kryghen ende hat fort Orange to provideren dat de
Fransche wilden nimmermeer to vergeeffs en komen ."
Kortom, geen beschrijving is in staat om zulk een levendig beeld
van de toestanden, verwachtingen en noden in de jonge kolonie to
ontwerpen als dit simpele verslag van den man die bier tegen zijn
zin, dock met onmiskenbare bekwaamheid en toewijding, als secretarjs van dit nieuwe gemenebest optrad . Den belangstellenden lezer
verwijs ik dan ook gaarne naar wieder's „De stichting van New
York" in de werken der Linschoten Vereniging, waar men de brief
volledig vindt afgedrukt.
In dat eerst jaar van Nieuw Amsterdam's bestaan zijn ook de eerste
negers op Manhattan aangevoerd, waaronder zich een beyond, die
Simon Congo ward genoemd en een andere die Paul d'Angola
heette. Niet vermoeden kon men in die vroegste dagen dat bet
latere New York nog eens in zijn door de Hollanders gestichte voorstad Harlem een bijzonder talrijke en hoogst merkwaardige samenleving van looter zwartjes zoo herbergen, wier invloed op bet gebied van jazzmuziek en dansrhythme in de tegenwoordige tijd over
de gehele wereld de toon is gaan aangeven .
Het Fort Amsterdam - ten overvloede zij hieraan nog eens berjnnerd - is uit bet stadsbeeld van bet bedendaagse New York verdwenen. Evenwel mocbt dr. wieder met zijn fijne speurdersinstinct
en dank zij een flinke hoeveelheid scberpzinnige gevolgtrekkingen
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er in slagen, de plek to identificeren waar bet oudste gebouw van
die grote stad gelegen moet hebben, namelijk tussen de Pearl,
Broad, Beaver en Whitehall Streets . Meester Crijn had bier een
Marckveldt ontworpen, met een aantal straten waaruit zich allengs
de Heeregracht (Broadstreet), de Beversgracht (Beaver Street), de
Brouwerstraet (Stone Street) en de Brughstraet (Bridge Street) ontwikkelden, benevens een smal steegje dat Winckelstraet kwam to
heten.
Daarbuiten lag aanvankelijk een zestal „bouwerijen", achter een
poel die toen de Kolk genoemd werd, een naam die later verbasterd is tot Collect Pond, alsof bet een verzamelvijver moest betekenen, wat bet dan ook mocht zijn dat bier to verzamelen vie! .
Naar die boerderijen leidde een weg die aanvankelijk geen eigen
naam droeg, daarna eenvoudig „de gemeene wagenweg" werd genoemd en tenslotte in Broadway is herdoopt ; bet eerste gedeelte
daarvan, zeg tot de stadswal (thans Wall Street, de zete! van New
York's beursleven en geldhande!), heeft ook een tijdlang Heereweg
geheten, wat later onzuiver vertaald is tot Highway .
Een ander karrespoor, dat een eindje verderop daar van aftakte,
werd van lieverlede aangeduid als de Bouwerijweg ; dit pad leeft in
bet New York onzer dagen voort als The Bowery, een der drukste
dock tevens rommeligste hoofdstraten ener stadswijk die voornamelijk wordt ingenomen door woonbuurten van ®ost-Europese immigranten, met Chinatown dicht daarbij . De Bowery zelf is lange tijd
vermaard geweest om haar volkstheaters en music-halls van de
meest luidruchtige snort, die echter gaandeweg vervangen zijn door
minder schilderachtige dock we! even rumoerige ontspanningsparadijzen van mechanische beweegkracht .
Aan bet einde van die karreweg lag tegen bet aflopen van ons bewind over Nieuw Nederland de bouwerij van den toenmaligen
Directeur-Generaal der Kolonie, den Ed . Pieter Stuyvesant.
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KILIAEN VAN RENSSELAER'S VOLKSPLANTING
Nieuw Nederland heeft boeren nodig. De Compagnie
besluit het stichten van zelf standige kolonies aan to
moedigen . Hoe baatzuchtige bewindhebbers hun eigen
vennootschap ondermijnden. Constructiefouten die de
opkomst onzer Amerikaanse gebiedsdelen belemmerd
hebben. Beverswijck schiet wortel . Een wereldreiziger
komt een kolonie Vriesendael stichten . De volksaard
der Boodhuiden rondom Fensselaerswijck . Nederlandse
voormannen halen Zweedse mededingers binnen . Op
bezoek bij een omvangrijken Gouverneur in Nieuw
Gothenburg.

Het had oorspronkelijk in de bedoeling der west-Indische Compagnie gelegen, de streek rondom de monding der Hudson Rivier
geleidelijk to bevolken met kolonisten die van Compagnieswege
daarheen zouden worden overgebracht en er oox verder onder
haar toezicht hun bedrijf zouden uitoefenen . Aldus was met de
eerste bezendingen dan ook geschied, Binds in 1624 het schip Nieu
Nederlant de pioniers had aangebracht die op het Noteneiland en
aan de bovenrivier forten hadden opgetrokken ; daar was een jaar
later een grotere bezending van „coloniers" met vee op gevolgd
toen de schepen de Koe, het Paard, het Schaap en het jacht Makreel de stad Nieuw Amsterdam kwamen stichten, en ook later
was er nog wel eens wat aanvulling achternagekomen . Maar geheel bevredigend was de groei der nederzetting niet, zodat Nieuw
Nederland to ij l bevolkt geacht werd om op de duur met succes de
steeds to duchten aanvallen van Indianen en buitenlandse mededingers to kunnen weerstaan .
Dit tekort aan belangstelling in het overzeese dochterland deed de
Compagnie zinnen op maatregelen om de lust tot landverhuizing
aan to wakkeren . Daarom bepaalde zij in 1629 dat ieder die in
Nieuw Nederland kans zag om binnen vier jaar vijftig volwassen
personen aan to brengen, een flink stuk land zou kunnen krijgen,
zestien mijlen breed indien het aan een karat van de rivier lag, en
acht mijlen wanneer het zich op beide oevers zou uitstrekken.
Ondernemingen van deze aard zouden in haar beheer zelf standig
molten zijn. Met de Overheid to Nieuw Amsterdam kregen zij alleen to makers voorzover het aangelegenheden boven de vijftig
gulden betrof. Voorts werd haar gedurende tiers jaar vrijdom van
belastingen toegezegd, mits zij op dezelfde pleats gevestigd bleven .
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Haar bedrijf zou in hoofdzaak gericht moeten zijn op landbouw en
veeteelt, dock daarnaast mochten zij op Nederlands gebied, evenals
trouwens met het aangrenzende Dritse en France, vrijelijk handel
drijven, mits zich houdende buiten de pelterijen, waarvan de Compagnie het alleenrecht voor zichzelf wenste to bewaren .
Exportgoederen, van dergelijke ondernemingen afkomstig, waken
bij verscheping to Nieuw Amsterdam onderhevig aan een uitvoerrecht van vijf percent . Verboden was hun het ter plaatse vervaardigen van importartikelen ener snort zoals de Compagnie voor zich
zelf meende to mogen reserveren ; hiertoe behoorden in de eerste
plaats geweven stoffen, want daarin deed zij omvangrijke zaken met
de Indianen, in ruil voor bevervellen en voor het universele betaalmiddel zeewant . Reeds zagen wij tevoren dat de Leidse lakennijverheid in dit opzicht bijzondere orders voor de west-Indische Compagnie uitvoerde, vooral van de wollen stof die men duffel noemde,
en waar de Roodhuiden zich zeer begerig naar toonden.
In deze gedachtengang dat de rechtstreekse handelsbelangen der
Compagnie niet benadeeld mochten worden door de bedrijvigheid
der overzeese kolonisten paste overigens ook een weigering om de
schepen of de overige Amerikaanse nederzettingen van graan en
andere levensmiddelen to doen voorzien door de boeren van Nieuw
Nederland. Want aan dergelijke leveranties verdiende het moederlichaam zelf to veel dan dat het zulk een voordelige zaak aan de
dochterondernemingen had willen of staan . Het gevolg van deze
kortzichtige opvattingen was dat het koloniale bedrijfsleven haast
geen armslag voor ruimere ontplooiing kreeg, en zich in hoofdzaak
tevreden moest stellen met het voorzien in eigen levensonderhoud .
Zolang de Compagnie de kolonisatie geheel in eigen regie ondernam, kon zij de omvang en de verdere ontwikkeling der agrarische
werkzaamheid volkomen in de hand houden, althans waken tegen
een al to grote uitbreiding . Doch een overmatige groei was allerminst to verwachten . Veeleer scheen Nieuw Nederland een kwijnend bestaan to zullen gaan leiden bij gebrek aan verdere aanwas .
En zo moest er dan we! besloten worden om de deur wat wijder
open to zetten teneinde nieuwe animo to wekken. Dit vie! evenwe!
in het voorspoedige vaderland moeilijk genoeg, want de welvaart
die daar als gevolg van de bloei in al onze nationals bedrijfstakken
ontstaan was sinds Holland zich tot een der middelpunten van
scheepvaart en wereldhande! had ontwikkeld, werkte uiteraard niet
mede om de ingezetenen belust to maken op landverhuizing naar
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verre en volstrekt niet gevaarloze streken. Waarom zou men met
onzekere kansen gaan emigreren wanneer ieder in eigen vaderland
een goed bestaan vond? Met omstreeks anderhalf millioen inwoners was de Republiek vere van overbevolkt . Van werkloosheid of
slapte was daar to lande geen sprake, en daarom bleven de meeste
ingezetenen het lief st waar zij waren .
Tot gelukzoeken in overzeese landen toonden zich eigenlijk alleen
enige lieden van avontuurlijke aanleg genegen, dock dan trokken zij
gewoonlijk in de krijgsdienst of als ambtenaren van een der beide
grote Compagnien de wereld in, ofwel zij begaven zich ter particuliere kaapvaart. Lust tot koloniseren kwam nog bet meest voor
onder de Zeeuwen, die gaarne een speculatie plachten mee to maken door een tijdje tabak of suiker to gaan planters in de Guyanas,
op de zogenaamde Wilde Kust. Eveneens in die, gewesten had de
Compagnie, in aansluiting aan de toestanden welke zij aldaar reeds
bij hare oprichting had aangetroffen, de figuur aanvaard van de
Patroons-kolonies, dat wil zeggen particuliere cultuurondernemingen, die onafhankelijk van bet gezag der Compagnie haar bedrijf
uitoefenden. Zulke nederzettingen bestonden reeds in alle vijf Guyanas, van de Amazone tot de Orinoco, alsmede op Tobago en gaandeweg ook op andere Caribische Eilanden . lets soortgelijks zou flu
eveneens in Nieuw Nederland worden toegelaten .
In bet begin waren bet voornamelijk de „insiders", die de voordelen
van zulk een regeling wisten to waarderen . Een der eersten die dit
inzag, was Kiliaen van Rensselaer, zelf mede-oprichter van deWestIndische Compagnie en bovendien Bewindhebber van dat lichaam .
Oorspronkelijk was hij uit Nijkerk afkomstig, dock later had hij
zich to Amsterdam gevestigd, waar bet juweliersbedrijf hem tot
grote welstand had gebracht, dusdanig dat hij aan de Compagnie
menigmaal aanzienlijke sommen gelds kon lenen .
Voorts traders nog twee andere leden van Heren Negentien als
houders van Patroons-kolonies op, namelijk Samuel Godijn en
Samuel Blommaert, die aan de Delaware Rivier een nederzetting
Swaenendael stichtten, echter met gering succes, want weldra werd
deze vestiging uitgemoord door de Indianen. Nog weer een andere
patroon was Michael Pauw die, door dit voorbeeld aangespoord, een
kolonie plantte op de rechter never van de Hudson Rivier, dus aan
de karat die tegenwoordig tot de staat New Jersey behoort, en waar
o. a. de Holland-Amerika Lijn hare ligplaatsen heeft in de voorstad
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Hoboken, tegenover New York . Deze onderneming werd naar haren
patroon Pavonia genoemd, dock ook hier kwam men niet op dreef,
en zo werd op een keer die gehele kolonie aan de West-Indische
Compagnie terugverkocht .
Een gelukkiger greep deed Kiliaen van Rensselaer, die zich rechtstreeks door de Staten-Generaal een concessie liet verlenen op een
uitgestrekt stuk grondgebied aan de bovenrivier, tar weerskanten
van de Hudson, met een waterfront van niet minder dan vierentwintig mij len, en een diepte naar beide zij den van diezelfde omvang, ongeveer twee dagreizen ver . ®p last van de Staten-Generaal
was dit terrain van de Indianen „gekocht", ongeveer volgens de
werkwijze die wij in ons vorige hoofdstuk reeds hebben leren kennen . Later werd daze omvang zelfs nog vergroot, totdat Rensselaerswij ck -- zoals dit complex werd genoemd -- gaandeweg een
provincie op zichzelf ging vormen, een staat in de staat . Hoewel hij
aan de ene kant Bewindhebber der Compagnie was, en dus voor hat
belang van die maatschappij en hare aandeelhouders to waken had,
beschouwde Kiliaen van Rensselaer zich tevens als patroon van
Rensselaerswij ck en als rechtstreekse concessionaris der StatenGeneraal onafhankelijk van de Compagnie .
De publieke opinie in Nederland nam evenwel aan Kiliaen van
Rensselaer zeer kwalijk dat hij zijn hoedanigheid als Bewindhebber der West-Indische Compagnie had gebruikt om zichzelf aan de
grootste en baste Patroonskolonie in Nieuw Nederland to helpen .
Teneinde aan dit verwij t de kracht to ontnemen, nam hij toen enige
deelgenoten in zijn onderneming op, namelijk de reeds voorheen
genoemde haren Godijn en Blommaert, alsmede Joannes de Laet,
eveneens Bewindhebber en tevens kroniekschrijver der Compagnie,
wiens Jaerlijck Verhael over hare verrichtingen een onzer voornaamste bronnen van kennis omtrent dat lichaam vormt, rinds hare
archieven op een keer voor oud papier verkocht zijn . Een wederuitgave van dit Jaerlijck Verhael is in de bewerking van S . P . L'Honore Naber en prof . J . M . C. Warnsinck, verschenen in de reeds
meermalen vermelde reeks der Linschoten Vereniging .
Van de nieuwe vennoten kreeg elk een vijf de aandeel in Rensselaerswij ck ; de overige tweevij fden behield Kiliaen voor zichzelf .
Deze binnenlandse kolonie was oorspronkelijk als landbouwonderneming bedoeld, en zo warden er dan ook verscheidene Nijkerkse
boeren to werk gesteld, terwijl er, behalve ruim opgezette voorzieningen voor agrarische doeleinden, ook houtzaagmolens en andere
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hulpbedrijven verrezen . Bijzondere zorg ward gewijd aan de woongelegenheid, opdat de kolonisten zich in hun nieuwe omgeving niet
al to zeer van gerief verstoken zouden voelen .
Als bewindvoerder ward aangesteld Adriaen van der Donck, een der
bekwaamste burgers walks Nieuw Nederland ooit heeft geteld ; verderop zullen wij nader van hem horen . Ook vond Kiliaen van Rensselaer dat de nieuwe volksplanting hat niet zonder zieleherder zoo
kunnen stellen, en zo zond hij dominos Megapolensis daarheen .
Daze predikant, wiens oorspronkelijke naam zo lets als Grootestad
moat hebben geluid, waarvan Megapolensis de Griekse vertaling is,
heeft zich o. a . verdienstelijk gemaakt door een voortreffelijk boekje
over land en leven in Nieuw Nederland, waarvan hat enige bekende
exemplaar to Gent berust ; dit geschrift is destijds op ruime schaal
geraadpleegd door anderen, zoals ook door den schipper, handelaar
en kolonist David Pietersz de Vries, in wiens verhalen wij in de
loop van ons boek nog menigmaal een grasp hopen to doen, daarmee tevens alle ear bewijzend aan hat werk van den Rensselaerswij cksen dominee .
Zelf is Kiliaen van Rensselaer nooit in Nieuw Nederland geweest,
hoewel een familielegende wel vaagweg op zulk een bezoek zinspeelt . Toen hij in 1644 op slechts 49-jarige leeftijd overfeed, was
zijn oudste zoon nog minderjarig, en de kolonie moest toen zolang
door commissarissen worden bestuurd . Pas in 1651 is er voor hat
eerst een van Rensselaer naar Amerika gegaan . Dit was Jan Baptist,
de derde zoon van Kiliaen. Daze bleef zes jaar in de kolonie, en keerde toen naar Amsterdam terug. Hij ward in hat bestuur van Rensselaerswijck opgevolgd door zijn broer Jeremias, en van hem stamt
de tegenwoordige New Yorkse familie der van Rensselaers af . Dit
geslacht is namelijk daar tar plaatse blijven wonen en heeft door
a11e tijden heen groot aanzien behouden, bij de Engelsen, Fransen
en Indianen towel als under de overige afstammelingen van Nederlandse kolonisten, die men in Amerika de Knickerbocker families
noemt. Daze naam is of komstig uit een schertsend verhaalvan Washington Irving dat een zekeren Diedrich Knickerbocker tot hoofdpersoon heeft, en zoiets als een humoristische geschiedenis der
vroegste dagen van New York wit geven ; de schrijver begint bij de
Schepping en vervolgens haalt hij hat gehele Oude Testament er
bij, alvorens hij aan zijn gewild-komieke voorstelling van Nieuw
Nederland toe is . In tegenstelling tot wat Washington Irving nog
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David Pietersz . de Vries, schipper, plantagepatroon en auteur .
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Een Incliaonoo hertenjocht

verder geleverd beef t
o. a . enige niet onaardige verhalen over
bet Alhambra to Granada, ter ere waarvan bet voornaamste hotel
bij dat Moorse paleis naar hem genoemd is - toont deze auteur
zich intake de oud-Hollandse stof gebrekkig onderlegd en bovendien doortrokken van een snort geestigheid die de smack zijner
eigen dagen niet heeft weten to overleven . De figuur van Diedrich
Knickerbocker (waarom niet Dirck Knickerbacker?) is intussen onsterfelijk geworden, zij bet ook ten onrechte. Beter geslaagd is ontegenzeggelijk de eveneens door hem geschapen persoonlijkheid van
Rip van winkle, den eenvoudigen kolonist die na enige flinke teugen uit een vaatje ergens in bet heuvelland in slaap valt, om pas
wakker to worden in een New York dat inmiddels een onvoorziene
vlucht genomen heeft, en den simpelen man met verbazing vervult .
Dngetwijfeld is bet jammer dat een regent met een brede blik en
een stuwkracht zoals Kiliaen van Rensselaer die bezat, niet persoonlijk in Nieuw Nederland de leiding der taken in handen heeft
kunnen nemen . Wat zou er niet een energieverspilling voorkomen
en een nieuwe levensvatbaarheid ontwikkeld zijn wanneer bet bestuur over onze Noord Amerikaanse nederzettingen eens in een
flinke persoonlijkheid verenigd had kunnen worden, in plaats van,
zoals thans geschiedde, verdeeld to raken over een officiele dock
machteloze hoofd- en havenstad benevens een binnenlandse kolonie
die geen gelegenheid ongebruikt liet om can de Compagnie to laten
gevoelen hoe volkomen zij maling had can haar ambtelijke gezag .
Zo had Kiliaen van Rensselaer op een keer op een eilandje in de
Hudson Rivier een eigen fort laten stichten, dat Rensselaerstyn
werd genoemd. Een schip dat daar can voorbijvoer, werd gesommeerd om de vlag to strijken voor „Heer Kiliaen", en toen de schipper dit weigerde, werd bij uit bet fort beschoten . Het was al heel
mooi dat de commandant van Rensselaerstyn naar Nieuw Amsterdam ontboden werd en daar een bestraffing kreeg to ondergaan .
Want vaak genoeg gebeurde er na talk een uitdaging niets, omdat
de slappe Compagnie zich tegen de energie van Karen eigen Bewindhebber-concurrent machteloos wist . Van een vertrouwelijke
verstandhouding tussen twee zozeer uiteenlopende bestanddelen
van Nieuw Nederland kon onder zulke omstandigheden natuurlijk
niets terecht komen . Voortdurend bleef er wrijving bestaan, en de
ruzies tussen Rensselaerswij ck en bet gezag in Fort Amsterdam
waxen niet van de lucht .
Een andere bron van onaangenaamheden was de houding jegens
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de Indianen . De nederzettingen aan zee, die met de Roodhuiden
hoofdzakelijk omgingen in de steden en forten, waar de blanken
uiteraard een krachtig overwicht over de inboorlingen konden uitoefenen, plachten tegenover deze kinderen des lands fors en sours
ruw op to treden, vol vertrouwen in hun eigen betere bewapening .
Want het was van de aanvang of streng verboden geweest our aan
de Indianen vuurwapenen to verkopen, evenals men ook, zoals wij
tevoren reeds zagen, de Roodhuiden niet mocht inwijden in de geheimen der paardrijkunst .
Aan de kust, zowel to Nieuw Amsterdam als in de nederzettingen
van Nieuw Engeland, werd hieraan streng de hand gehouden, dock
in het verre Rensselaerswijck nam men dit luchtiger op, temeer
omdat de Indianen sours wel twintig bevervellen boden voor een
geweer.
Dientengevolge konden de kolonisten aan de bovenrivier doorlopend goed met de Indianen overweg, en de Mohawks of Maquas -zoals de onzen hen noemden - waren dan ook met hun Nederlandse
medebewoners tevreden . Maar de Roodhuiden aan de benedenrivier,
waartoe ook de Mohicanen en Raritaniers behoorden, toonden zich
ontevreden over dit verschil in behandeling, hetwelk hen sterk in
het nadeel bracht tegenover hun vijandelijke rasgenoten van
hogerop.
Ziehier een der redenen waarom de onzen veel meet last ondervonden van de primitief bewapende Indianen langs de kust dan van
de beter toegerusten aan de bovenrivier . Op het eerste gezicht lijkt
deze stelling wat vreemd, maar evenals zo menige andere paradox
wordt zij bij enig nadenken begrijpelijk .
Ondertussen konden de Nieuw Amsterdammers hunnerzijds hierin
moeilijk aankiding vinden our flu ook aan de kust-Indianen vuurwapenen to gaan leveren, want dan zou het hek van de dam geweest
zijn en zij zouden hun eigen graf gedolven hebben . Niettemin werd
er, naar men begrijpen kan, tegen dit verbod ook wel gezondigd,
want de verleiding was groot . In 1640 zegt David Pietersz de Vries
in zijn relaas over de toestanden die hij als patroon ener kleine kolonie nabij Nieuw Amsterdam aantrof : „haer Wapenen pleghen inde
Krijgh to wesen Boogh ende Pijlen, met een Steenen bijl ende Klophamer (de tomahawk), maar flu krijgense van ons Volck Roers (geweren), dan 't is een Schelm gheweest diese haer eerst verkocht
heeft ende wijs-gemaeckt, want sy plachten to seggen dat het de
Duyvel was, ende dorsten't niet aentasten, en daer pleegh maer een
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Wild to zijn die met een Roer our gonck, diese Kallebacker noemde."
(Moat dit sours Klabak voorstellen?)
Met de Patroonskolonies aan de benedenrivieren was hat, naar wij
reeds zagen, mis gegaan, waartoe de overlast van de zij de der Indianen zeer veal had bijgedragen . In schampere bewoordingen zinspeelt de latere ondernemer de Vries, die hat nog eens met een kolonie Vriesendael aan de Hudson tegenover Manhattan kwam proberen, ook nog op enige andere misstanden bij hat stichten van deze
bouwerijen „dewelcke sy fray met de Companies kosten hadden
ghemaeckt, alsoo de Companie de Beesten uyt hat Vaderlandt hadden ghesonden met groote kosten, ende dese persoonen Commissarissen wesende van Nieuw-Nederlandt, soo hadden sy goat hat
hachjen haer toe to deelen, ende soo hadden de Companie niet als
het kale Fort, en sy rontom de Bouwerij a ende Handelinge, en elcken
Boer was een Koopman ."
Daze rake opmerking typeert volkomen de verhouding die eveneens in Rensselaerswijck bestond tussen de belangen der patroons
en die van de Compagnie .
De eerste nederzetting, welke op hat grondgebied dier concessie
was gesticht, had De Fuyck geheten . Natuurlijk heeft het niet ontbroken aan pogingen our deze naam symbolisch to verklaren, als
zou men dit punt hebben willen maken tot de fuik waarin de gehele
Indiaanse handel uit de onmiddellijke omgeving en uit hat Franse
achterland kon worden opgevangen . Gewoonlijk echter zijn dergelijke benamingen op minder gekunstelde wijze ontstaan, en zo mag
veeleer worden verondersteld dat er op een keer besloten is, een
factorij to bouwen nabij een plek die to herkennen was aan een bij
de Indianen gebruikelijke wildfuik, welke op dat punt hetzij door
de Mohawks, hetzij wellicht door hat garnizoen uit hat Fort Oranje
was uitgezet.
Hier rondomheen ontstond weldra een dorp dat de veelzeggende
naam van Beverswij ck kreeg, want op dit punt begon zich weldra
datgene of to spelen wat wij door den kolonist de Vries zoeven
zagen hekelen : hat opkopen van bevervellen ward hoe langer hoe
meer door de ingezetenen van de patroonskolonie tar hand genomen, dock de Compagnie greep er naast en mocht zich gelukkig
achten indien zij dit allergewichtigste uitvoerartikel zonder al to
veal gekibbel uit de tweede hand van de kolonisten kon overnemen .
Zelf behield de Compagnie in die omgeving feitelijk alleen hat Fort
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Oranje, benevens de morels verplichting om to zorgen voor de veiligheid der kolonisten, dezelfden die haar ells levenssappen aftapten .
Aldus wreekte zich weer eens de constructiefout in de figuur onzer
koloniale werkzaamheid. De task die hier aan de West-Indische
Compagnie was toegewezen, had van Staatswege behoren to worden vervuld, en in dat geval had de Overheid zich slechts kunnen
verheugen indien onder hare bescherming ells takken van bedrijvigheid, de handel en scheepvaart towel als de landbouw en veeteelt, tot voile ontplooiing waren gekomen . Doch de Compagnie was
zelf een handelslichaam dat zich voornamelijk op de inkomsten uit
het ruilverkeer met de Indianen aangewezen tag, en zo kon het
haar niet onverschillig blijven of dit bedrijf enkel door haarzelf
werd uitgeoefend den wel eveneens door particuliere ondernemers
die in staatkundige tin als hare onderdanen to beschouwen waren .
Aan tweeslachtigheden van deze aard is de West-Indische Compagnie uiteindelijk to gronde gegaan, en zelfs haar zoveel machtiger
Oost-Indische zuster heeft op overeenkomstige wijze - zij het ook
pas een eeuw later - zichzelf vermolmd en het land harer werkzaamheid in verwaarloosde toestand achtergelaten. In Amerika
heeft dit gebrek aan doorzicht ons het bezit van een pear kostelijke
stukken nationaal erfdeel gekost, want towel het veelbelovende
Brazilie als het voortreffelijk gelegen Nieuw Nederland zijn onder
soortgelijke methodes bezweken . En nog steeds schijnt het of deze
lessen niet voldoende tot het voorstellingsvermogen van ells leiders
onzer gemeenschap zijn doorgedrongen, want zelfs in onze dagen
moest men aanschouwen dat de Staat aan een semi-ambtelijk bedrijf als de Spoorweg de eigen rentabiliteit met kunst- en vliegwerk
meende to mogen verzekeren door aan zijn niet-ambtelijke onderdanen het uitoefenen van enigerlei transportbedrijf to bemoeilijken,
met het gevolg dat de Compagnie-Spoorweg desondanks blijft kwijnen terwijl evenmin het patroonsbedrijf zich tot voile wasdom ken
ontwikkelen.
Ontelbaar waren voorts aan de bovenrivier de grensgeschillen tussen de souvereine Compagnie en de zelfbewuste patroons van Rensselaerswij ck . Want rondom de Compagnie-nederzetting bij het Fort
Oranje breidde zich het kolonistendorp Beverswijck uit, en beiden
trachtten, een zo groot mogelijk aandeel in de handel to bemachtigen.
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Zo ontstond er in 1647 tijdens het bewind van Pieter Stuyvesant
onenigheid over een stuk grondgebied waarop zowel de Compagnie
aanspraak maakte als ook van Slechtenhorst als Commissaris van
Rensselaerswij ck. De ruzie liep zo hoog op, dat de hardhandige
Directeur-Generaal van Nieuw Nederland den ander in 1651 zelfs
liet gevangennemen . Pas later, reeds onder Brits bestuur, is uitgemaakt, dat de opvatting der heren van Rensselaerswij ck de juiste
was . Een der leden van de commissie welke deze aangelegenheid to
onderzoeken kreeg, was een zekere John Churchill, die later de beroemde Hertog van Marlborough geworden is .
Wegens een grensgeschil inzake het terrein waarover het dorp
Beverswijck zich uitbreidde, moest op een keer ook een gedeelte
van deze nederzetting door de kolonisten van Rensselaerswijck ontruimd worden, waarbij men o . a . zelfs de kerk to verplaatsen kreeg .
Een duidelijker bewijs voor het falen van dit tweeslachtige kolonisatiestelsel kan men zich nauwelijks denken!
In de loop van al dit geharrewar had ook de Compagnie zelf leren
inzien dat zij zich met deze figuur van omvangrijke patroonskolonies eigenlijk slechts machtige mededingers op de hals haalde .
Daarom werd in 1640 besloten het denkbeeld van gesloten nederzettingen die minstens uit vijftig volwassenen moesten bestaan, los
to laten. In plaats daarvan meende men to moeten overgaan tot het
aanmoedigen van vestiging in kleine eenheden, bijvoorbeeld vijf
man tegelijk. Aan dergelijke losse ondernemingen werden allerlei
f aciliteiten toegezegd, met belofte van zelfbestuur .
In dit verband is het misschien wet aardig, even to vermelden welke
passageprijzen er in die tijd golden voor de refs van Holland naar
Amerika . Men betaalde per dag, en normalerwijze was een schip
ongeveer zes weken onderweg, zodat men alle tarieven met 40-45
vermenigvuldigen moet . In de salon - dus last ons zeggen de eerste
klasse - kostte de overtocht een gulden per dag, in de kajuit
dus zo jets als de tweede klasse - twaalf stuivers, en in het tussendek - zeg de derde of emigrantenklasse - acht stuivers . Niet zelden werd de route via de Caribische Eilanden gekozen, zulks met
het oog op de heersende winders ; men kan zich intussen voorstellen
dat zulk een geweldige omweg de duur der refs aanmerkelijk uitbreidde. Ook tegenwoordig plegen beide routes onder Nederlandse
vlag bevaren to worden, de rechtstreekse oversteek door de grote
schepen der Holland-Amerika Lijn en de omweg via West Indie
door de genoegelijke mailbootjes der K.N.S .M., waaronder er een
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is dat de naam van Rensselaer draagt en een ander dat Stuyvesant
heet.
Een kolonie van bescheiden omvang is omstreeks de hier besproken
tijd in Nieuw Nederland gevestigd door een merkwaardige persoonlijkheid die wij reeds een paar keren zijn tegengekomen : David Pietersz de Vries, een geboren woelwater, kind van zijn eeuw en van
zijn yolk, overlopend van vitaliteit en ondernemingslust, dock daarbij tevens een nuchter denkend en naar de begrippen van zijn tijd
ook een fatsoenlijk man . Als zoon uit een Hoornse koopmansfamilie
was hij geboren to La Rochelle, niet ver van Bordeaux, het bolwerk
der Franse protestanten. De zwerf lust zat hem in het bloed . Sinds
1618 heef t hij nagenoeg onafgebroken als schipper en koopman ter
zee gevaren, waarbij hij de gehele Middellandse Zee grondig heeft
leren kennen, voorts verscheidene reizen ondernomen heeft naar
Indie en 's werelds andere tropische gewesten, dock evengoed stokvis heeft gebracht van Newfoundland naar Italie en tussendoor een
tabaksplantage heeft trachten to vestigen op de kust van Cayenne .
Ook in Nieuw Nederland is hij enige malen geweest . De eerste keen
geschiedde dit in samenwerking met den reeds tevoren genoemden
Samuel Godijn, een der Bewindhebberen der West-Indische Compagnie en deelgenoot van Rensselaerswijck, die echter, evenals zijn
meeste collega's, bovendien nog een aantal andere concessies voor
het vestigen van Patroonskolonies had aangevraagd . Een daarvan
had betrekking op een stuk land aan de Zuydt Rivier, dat is dus de
monding van de Delaware, een eindje bezuiden de Hudson. In deze
onderneming - het zoeven reeds vermelde Swanendael -- zou de
Vries een aandeel krijgen ; bovendien echter was de bedoeling dat
hij voor rekening dezer combinatie in de Amerikaanse wateren ter
walvisvaart zou gaan. Noch van het ene, noch van het andere is
veel terecht gekomen, en tenslotte is de Vries na een hevige ruzie
met Wouter van Twiller, den toenmaligen Directeur van Nieuw
Nederland - over wien wij in een later hoofdstuk nader komen to
spreken - naar het vaderland teruggekeerd, met een lading pelswaren van niet geheel onberispelijke herkomst, die dan ook bij aankomst terstond in beslag genomen werd .
Op een volgende refs heeft hij wederom Nieuw Nederland bezocht,
evenals ook „de Engelsche Verginjes", waar hij eveneens de vorige
keer al eens was geweest. Zijn cosmopolitische en vlotte karakter
schijnt hem doorlopend in staat gesteld to hebben om met de Engel72

sen goed op to schieten, evenals trouwens met alle andere nationaliteiten, ja zelfs met de Indianen . Alleen met zijn eigen landgenoten
geraakte hij nogal eens in botsing, en hoewel de schuld stellig voor
een deel aan zijn eigen levendige aard gelegen zal hebben, kan niet
worden ontkend dat het lang niet malse oordeel van de Vries over
de toenmalige personen en toestanden in Nieuw Nederland doorgaans de indruk maakt van goed gefundeerd to zijn . Ook omgekeerd echter blijkt zijn persoon niet altijd waardering to hebben
gevonden, want in 1634 schreef Kiliaen van Rensselaer aan Wouter
van Twiller : „David Pietersz, daer ghy my van waerschout, die UE .
oock dapper uytmaeckt, is noch slimmer uytgevallen als UE . advys." Klaarblijkelijk vond men hem „lastig ."
Voor de derde en de laatste maal is David Pietersz de Vries in 1638
naar Nieuw Nederland vertrokken, ditmaal als passagier op een
Compagniesschip, want nu ging hij daarheen om voor rekening van
zichzelf en van Frederick de Vries, secretaris der stad Amsterdam
en Bewindhebber der W .I.Cie ., een kolonie to stichten op Staten
Eiland .
Nadat hij ter plaatse de eerste werkzaamheden daartoe had ingeleid,
is hij eerst eens naar de Verssche Rivier gaan kijken, de tegenwoordige Connecticut River, die toen eveneens tot Nieuw Nederland
gerekend werd, dock reeds door de Engelsen bleek to worden begeerd; wij komen daar later op terug.
Zijn eigen kolonie op Staten Eiland wilde niet goed op dreef geraken, voornamelijk wegens gebrek aan bruikbaar mensenmateriaal,
want zijn deelgenoot in Holland bleef in gebreke om hem de afgesproken aanvulling to sturen . Weliswaar kwam er juist in die tijd
het schip de Brand van Troyen uit Hoorn aan, met Jochem Pietersz
Kuyter, een Deensen kolonist, en met vee aan boord, maar immigranten waren daar niet in voldoende hoeveelheid bij, en de Vries
verzucht dan ook : „'t waer to wenschen geweest Batter sulcke hondert a Brie-hondert Huysgesinnen met Boeren waren ghekomen, 't
soude wel haest een goet Landt maecken ."
David Pietersz heeft toen op een keer zijn reeds begonnen Plantagie
op Staten Eiland aan anderen verhuurd, en is zelf hogerop aan de
rivier gaan woven, waar hij een eindje boven het Fort, dock dan
aan de overkant, een nieuwe kolonie heeft opgezet, „alsoo daer een
schoone gelegentheydt was, en wel een-en-dertig morgen Mayeslandt lack daermen geen Bomen hoefden uyt to roeye, ende noch
wel voor twee-hondert Beesten Hoyland al by een, ende daer gonck
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ick half op woonen our bet playsier dat daer was, en lath al (lag alles)
laughs de Rivier." Dit is de kolonie geworden die hij Vriesendael
heeft genoemd, naar hemzelf en zijn naamgenoot den Bewindhebber
in Amsterdam : bier heeft de Vries bet tot eind 1643 volgehouden,
na ruim drie jaar lang zijn uiterste best gedaan to hebben our zijn
boerenbedrijf tot bloei to brengen . Maar door onverstand van onze
Overheid in bet Fort Amsterdam was Nieuw Nederland juist in die
tijd met de Indianen in conflict gekomen, en een met grote felheid
gevoerde oorlog legde bet merendeel der bouwerijen in puin en as .
Ook Vriesendael was verwoest en verbrand ; sindsdien gevoelde
David Pietersz geen lust meer our in een zo slecht bestuurde samenleving nog verdere inspanning to verrichten, en zo is hij, wederom
onder hevige verwijten aan den toenmaligen Directeur Willem
Kieft, via de Zweedse kolonie aan de Zuydt Rivier en via de Duitse
nederzettingen in Virgin maar weer naar bet vaderland gevaren .
De reisverhalen van dew David Pietersz de Vries, die tesamen
een kloek boekwerk vormen, zijn zeer belangwekkend our to lezen,
sours vol spanning, menigmaal ook vermakelijk our bun droge humor, maar steeds boeiend en fris . Het volledige stel is door de Linschoten Vereniging opnieuw uitgegeven in de bewerking van prof.
Colenbrander, waaraan ik of en toe met graagte iets ontleen . Niet
a11es echter wat de Vries vertelt is geheel uit zijn eigen pen gevloeid, want zoals wij tevoren reeds opmerkten heeft hij voor zijn
beschrijving van Nieuw Nederland een nogal vrijmoedig gebruik
gemaakt van bet geschrift dat door dominee Megapolensis uit Rensselaerswijck was samengesteld . Een uitgebreide verhandeling over
bet land en bet yolk heeft de Vries zomaar uit dat andere boekje
overgenomen en ingelast in een verhaal over zijn eigen bezoek aan
de bovenrivier tot Fort Oranje . Van hemzelf afkomstig is echter
een zeer plastisch verhaal over de martelingen die de Roodhuiden
bun krijgsgevangenen plegen to doen ondergaan, op de wijze zoals
wij dat als jongens in onze Indianenromans versionden hebben . Ik
kan de verleiding niet weerstaan our die passage over to nemen .
„Oock verhaelde my de Boeren dat de Wilden haer Vyanden sulcken gruwelijcken doodt aen doen, sy setten haer Vyandt teghens
een Boom ofte Pad, trecken hem eerst al sijn Nagels van sun Vingers, diese daer naer aen een Snoer rijgen, en dragense our haar
hals gelij cken de goude Kettinghs, of to bij tense af, ende snij den
eenige Leden somtijds af, oock wel gheheele Vinghers, daer naer
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moat de Gevanghen heel naeckt voor haer singen ende danssen, ende eyndelijck soo branden sy die gevangen, deselvige dooden sy met
ears lancksaem Vyer, ende dan eten syse op, de gemeene Man eten
d'Armen ende Billen, maer de Overstep eten hat Hooft . Als dese
wildt haer Vyandt aende Pael staet so moat by singen, ende begint
to singen dat sijn Vrienden dat wederom wreken sullen, ende doers
hem een wreeden doodt ears, met heete brandende Houten prickelen sy hem hat lijf, ende branden hem van d'eene pleats op dander,
tot datse hem doodt gemartelt hebben, halen hem hat Hert uyt sun
lijf, daerse allegaer een stuckjen van eten, om haer alsoo op haer
vyanden to verbitteren."
Alle verdere mededelingen over deze inboorlingen des lands zijn
van ds. Megapolensis, die hier inzonderheid de stem der Mohawks
of Maquas of Mahakunosers behandelt ; want dit was de grote natie
die niet lang tevoren de vermaarde Mohicanen of Maykans of Mahiganathicans uit deze woonplaatsen had verdreven in de richting
van de benedenrivier . In hat bijzonder schijnt hat op den schrijver indruk gemaakt to hebben hoe gehard deze Roodhuiden waren
tegen koude; reeds terstond . na de geboorte wordt een Indiaans kind
in hat water of in de sneeuw gewassen, hoe hard hat ook mocht
vriezen. Des zomers lopen zij geheel naakt, en „des winters soo
hangense slechts een onbereyd Herte-vel ofte Beerenhuyt, ofte
eenige Calkoense-veeren-Rockers, die sy weten to maecken, ofte
koopen van ons een Kleedt Duffels, dat twee ellen en een half is
dat onghenayt, gaen daer made henen, sy bekijcken haer self seer,
sy meynen datse louter ghepronckt zijn, ende sy maecken haer selven Koussen van Herte-vellen, ghelijck oock Schoenen : ende sy
schilderen oock haer aengesichte root, bleu, grau, ende siender dan
uyt als de Duyvel selfs ."
„Ende hoewel sy alsoo wreedt tegens haer Vyanden zijn, soo bennese seer minnelij ck tegens ons, hebben oock gaen vrees van haer,
wy gaen met haer in 't Bosch, wy ontmoeten malkanderen somtij dts een ofte twee uren van alle Huysen, ende wij waters daer niet
maer van als ofte ons een Christen teghens quam, ende sy slapen
oock by ons inde Kamers voor onse Bedden, gaen maer op de bloote
Aerde nederleggen, een Steep of to Hout onder 't Hooft, ende sy zijn
seer slordigh en kladdigh, sy wasschen haer aensicht noch handers
niet, maer laeten 't al sitters op dat geele vel, ende siender uyt als
Verckens."
Alles bij elkaar dus wel een heel andere voorstelling dan van de
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bravoure-Indianen uit de boeken van Gustave Aymard, Fennimore
Cooper of Karl May! Niettemin komen al deze trekjes, steeds getuigend van diepe armoede en primitiefheid, dock dap voortdurend
gemengd met de meest theatrale hooghartigheid en romantische
Quichotterie, eveneens naar de voorgrond in de vroegste Spaanse
verhalen over de eerste aanraking met de Roodhuiden van Noord
Amerika, zoals toen Alvar Nunez Cabeza de Vaca acht jaar lang als
wonderdokter onder hen heeft rondgezworven, of toen Hernando
de Soto's leger gedurende vier jaar dwars door dik en dun is gemarcheerd .
Deze tweeslachtigheid in de aard van dit ondoorgrondelijke yolk is
ook reeds aan ds. Megapolensis opgevallen, want hij vermeldt o, a .
„de Overstep zijn ghemeynlijck by haer de armsten, want in plaetse
dat by de Christenen de Overstep ontfangen vande ghemeyne Man,
ofte die in Of fitien sitters haer verrij cken door onrechtvaerdige Mi ddelen, soo moeten dese Overstep vande Wilden gheven aan Janhagel ." Dit klopt geheel met de ondervinding van Cabeza de Vaca,
toen de Indianen weigerden to geloven dat de welgekleed en weldoorvoed to paard gezeten Spanjaarden als de nieuwe Heren des
Lands beschouwd moesten worden ; hunnerzij ds erkenden zij veeleer den naakt uit de wildernis aangekomen zwerveling, die alles
met de armsten deelde, eerbiedig als een natuurlijken leider .
„Dock hoe wreed datse zijn -- aldus gaat de predikant van Rensselaerswijck voort - ende hoewel sy sonder eenige straffe des quaeddoenders levee, soo geschieden niet vierendeel soo veel schelmerije
ende doodslaghen onder haer als onder de Christenen, soodat ick
menighmael met verwonderinge overdencke watter al moorden in
't Vaderland geschieden, niet tegenstaende sulcke strenge wetten
ende boeten, ende dese Wilden nochtans levende sonder wetten ofte
vreesen der straffen niet, waerom wy heel onbeschroomt met de
Indiaen gaen, en malkanderen een uyre gaens in 't Bosch ontmoeten sonder malkanderen to misdoen ." Dit oordeel over de inboorlingen des lands wordt door David Pietersz de Vries volkomen onderschreven ; en dat dit geen praatjes van hem waren, heeft hij bewezen door persoonlijk menigmaal als bemiddelaar op to treden, zoals
wij verderop nog zullen lezen.
De begeerte van sommige aandeelhouders der West-Indische Compagnie om hue eigen belangen to behartigen boven en desnoods ten
koste van die der vennootschap, bleek nog niet volkomen bevredigd
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to kunnen worden door het stelsel der Patroonskolonies, zoals wij
die nu reeds hier en daar in Nieuw Nederland hebben zien ontstaan :
Er scheen nog heel wat meer nit die Amerikaanse gewesten to halen
to zijn, en dit was ook de overtuiging van Willem Usselincx, den
Zuid-Nederlander van wien reeds vroeger het denkbeeld tot vorming ener West-Indische Compagnie was uitgegaan, dock die, toen
er in 1621 eindelijk tot oprichting kon worden besloten, enigszins
op de achtergrond was geraakt .
In zijn teleurstelling over deze loop van zaken meende Usselincx
toen, zijn geluk maar liever elders to moeten beproeven en zo
wendde hij zich tot Zweden, dat onder de krachtige leiding van den
bekwamen Gustaaf Adolf bezig was, een der grootste mogendheden
van Europa to worden, en de machtigste protestantse natie op het
vasteland . Onze landgenoten waren daar to lands zeer gezien en
namen er een gewichtige plaats in onder de haute finance en handelskringen.
Deze energieke vorst had wel oren naar het denkbeeld om overzee
een dochterland to laten stichten . Er werd een Zweedse Compagnie
opgericht, die natuurlijk haar zetel in Zweden had . Doch een gedeelte van het kapitaal werd gefourneerd door Samuel Blommaert,
zelf Bewindhebber der West-Indische Compagnie, en door Pierre
Minuyt, die tot 1632 als Directeur in het Fort Amsterdam het bewind over Nieuw Nederland had gevoerd en toen teruggeroepen
was. Eveneens de schepelingen en kolonisten waren aanvankelijk
nagenoeg uitsluitend Nederlanders. Want de voornaamste bedoeling waarmee deze nieuwe organisatie werd gevormd was eigenlijk,
het monopolie der West-Indische Compagnie op deze wijze to kunnen omgaan en aldus in Amerika tweevoudige zaken to doers : eenmaal als Nederlandse geprivilegieerde maatschappij en daarboven
nog een keer als concurrent daarvan. Men zou dus monopolist en
„lorredraeyer" tegelijk zijn, en ongetwijfeld dubbele winsten behalen.
Een Nederlandse onderneming van deze aard zou uiteraard op
scherpe maatregelen van de kant der geoctroyeerde Compagnie
moeten rekenen . Daarom koos men zeer listig een buitenlandse vlag,
en wel juist diegene welke de Republiek in die dagen zoveel mogelijk wilds ontzien en to vriend houden . Want zolang wij in oorlog
met Spanje waren, moest iedere protestantse mogendheid beschouwd worden als een bondgenoot ; daarom kon Blommaert er in
vol vertrouwen op speculeren dat de Staten-Generaal tegen zulk een
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als Zweeds gecamoufleerde daad nets zouden durven ondernemen .
En de West-Indische Compagnie zelf? Die was, zoals Minuyt en
Blommaert heel goad wisten, in Nieuw Nederland toch veal to zwak
om enige daad van betekenis tegen een vastberaden initiatief van
anderen to kunnen ondernemen, vooral flu bovendien de kans bestond dat de regering in hat vederland in dit geval geen poging tot
stricte handhaving van rechten zou ondersteunen .
Het was inderdaad slim bedacht . Maar den medebestuurders der
Compagnie, die dit prachtige plan in elkaar genet hadden, strekt
zulk een houding waarlijk niet tot ere! Eerlijk gezegd was hat een
knoeierij, een nieuwe voorbocie van het diepe verval waarin de
West-Indische Compagnie gaandeweg zou wegzinken .
In 1638 vertrokken namens deze Zweedse Compagnie de eerste
schepen uit Gothenburg, onder leiding van Pierre Minuyt . Zij zetten koers naar de Delaware, en aan de monding van deze Zuydt
Rivier werden terstond twee forten gebouwd: eerst Fort Christina
aan de benedenloop, en vervolgens een eindje verderop hat Fort
Nieuw Gothenburg.
Van Nederlandse zij de bezat men in die tij d aan de Delaware hat
Fort Nassau, benevens hogerop een schans Beversvrede, op de plek
waar tegenwoordig de grote stad Philadelphia ligt ; dock deze beide
sterkten telden tesamen een bezetting van zegge zes man, zodat hat
onbegonnen werk moest worden beschouwd om met dit halve dozijntje soldaten verzet to willen bieden . Aldus had de zogenaamde
Zweedse onderneming vrij spel.
Evenwel werden in 1641 de Nederlandse aandeelhouders van
Zweedse zij de uitgekocht, en de aldus gereorganiseerde Zweedse
Compagnie wilde vervolgens de zaak eens flink gaan aanpakken . In
het jaar daarna zond koningin Christina, die Gustaaf Adolf inmiddels was opgevolgd, een Gouverneur van Nieuw Zweden naar Amerika, Johan Printz genaamd, een man van reusachtige gestalte. Deze
had tot opdracht, de vrede met de Hollanders to bewaren, dock
ondertussen de Delaware of to sluiten teneinde aldaar in de pelshandel een Zweeds monopolie to vestigen en to handhaven . Van
hem vertelt o, a . David Pietersz de Vries, die immers zijn laatste
thuisreis uit Nieuw Nederland via de Zuydt Rivier heeft gemaakt .
De Vries kende dat vaarwater van vroeger en hielp zijn schipper
dan ook als loods om door de vale zandbanken heen to komen . Deze
zei hem : „Ick hebbe hier over seven waken in dit selvige Vaer78

water geweest; ende hier waren Wilden aen Landt en visten ; ende
ick voer*met mijn Schuyt aen Landt en ick sprak Spaens tegen haer,
maer sy koste my niet verstaen." En vervolgens de Vries : „doen
sprack ick tegens de Schipper : Hadde ghy de Wildse spraeck gekent gelijck ickse kende, sy souden U de Rivier op-ghebracht hebben by de Sweden of to by ons Volck ." Het slot was : „quamen ontrent de Verckens-Kil, ende daer wiert een Fortjen ghemaeckt vande Sweden, schooten naer ons dat wy onse Vlagge strijcken soude ;
doen vraegde my de Schipper ofte by strijcken soude? ick antwoorden hem : Dat icker met een Schip was dat my aenginck ick soude
niet strijcken, door dien ick een Patroon bars in Nieuw Nederlandt,
ende de Sweden een Volckjen zijn die hier in komen vallen in onse
Rivier : maer ghy komt hier door contrarie Windt ende soeckt met
haer to handelen, daerom past hat best dat ghy stryckt . Doers
streeck de Schipper sijn Vlagge, ende daer quam een Schuytjen van
't Sweetse Fort of met eenige Sweden daer in," enz .
Zij voeren toen de Delaware op tot aan hat „derde fort" ; dat was
Nieuw Gothenburg, nabij hat huidige Philadelphia, „ende quamen
daer by de Governeur die ons verwelkomde, was ghenaemt Capiteyn Prins, een kloeck Man van postuer die over de vier-hondert
pondt woeg. Doers liet by een silveren Kan komen, daer by de
Schipper made verhessen moest met Luyps bier," d. w. z . hem een
welkomstgroet toedrinken met een ferme slok van hat destijds vermaarde Li beckse bier . „Ende liet een groote Roemer met RinsseWijn komen dien by my brocht," dus een ontmoeting waar men
naar goad Zweeds gebruik niet op een droogje kwam to zitten .Daarna voer de Vries ook eens „naer hat Fort Nassou toe, dat een mijl
hooger de Rivier op lath, daer de West Indiesche Compagnies Volck
in was," en tenslotte nam hat Hollandse schip in de hartelijkste
vriendschap afscheid van Gouverneur Printz, den Zweedsen kolos .
Nabij de monding van de rivier waren de Zweden intussen aan de
Minckquas Kil -- aldus genoemd naar een Indianenstam -- hors
nieuwe fort aan hat inrichten, dat door de Vries reeds met de naam
Elsenburg wordt vermeld, d, w . z. Halsingborg . En zo zag hat er
naar uit of er tussen de beide Britse kolonisatiegroepen van Virginia en van New England naast de wig van Nieuw Nederland ook
nog een Zweeds grondgebied zou ontstaan, walks Jigging op de dour
ongeveer zou zijn overeengekomen met hat tegenwoordige kleine
staatje Delaware en met de zeer uitgestrekte staat Pennsylvania .
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INGEKNELD TUSSEN MACHTIGE BUREN
Spanje last het hele Noorden glippen . De Fransen
woonden reeds vlak achter Nieuw Nederland . Er wordt
propaganda gemaakt voor Virginia. De puriteinse samenleving van Nieuw Engeland. Een vlotte kolonie van
aristocratische tabaksplanters . Onze buren in Virginia
hechten waarde aan goede vriendschap . Landhonger
gaat onze Noordgrens aanvreten . Het Huys de Hoope
aan de Verssche Rivier . Hoe Nederland zich geleidelijk
nit Connecticut weggedrongen zag .

Voor het bezit van het onmetelijke Noord Amerikaanse vasteland
hadden zich aanvankelijk in hoofdzaak drie gegadigden aangemeld :
Spanje, Frankrijk en Engeland.
De Spaanse aanspraken waren uiteraard de oudste, want dit nieuwe
werelddeel was immers door Columbus voor rekening van Spanje
ontdekt en in bezit genomen; de pauselijke wereldverdeling van
Tordesillas had bovendien de Spaanse rechten op de westelijke
aardhelft bevestigd, zodat sindsdien geheel Amerika binnen de
Spaanse invloedssfeer viel, met uitzondering slechts van Brazilie,
dat ver genoeg naar bet Oosten uitpuilde om tot de Portugese
wereldhelft gerekend to kunnen worden.
Reeds zagen wij tevoren hoe de Spanjaarden, die zich in Middenen Zuid-Amerika zo snel op hun gemak gevoeld hadden, op het
noordelijke vasteland daarentegen haast geen vat konden krijgen .
De harde winters deden hen in die barre oorden ongekende ontberingen ondergaan, en bovendien bleken de inboorlingen daar van
een heel andere aard to zijn dan de zachte tropenkinderen, die men
tot dusverre op de West-Indische eilanden had ontmoet . Deze Roodhuiden van La Florida -- aldus noemden de Spanjaarden heel
Noord Amerika - toonden zich taaie krijgslieden, uitermate bedreven met de bong, en bezield van karaktereigenschappen en denkbeelden ener voornaar heid, die men eigenlijk niet bij wilden verwacht had . Aanvankelijk met verbazing, later met schrik bemerkten de Spanjaarden welke felle opvattingen omtrent krijgsmanseer
deze Indianen er op na hielden . Het verslag over de grote opmars
onder Hernando de Soto, door schrijver dezes uit bet oude Spaans
van den Inca Garcilaso bewerkt tot een lopend verhaal Ire T o c h t
n a a r F 1 o r i d a, vertelt in dit opzicht sterke staaltjes, zoals van uitdagingen om man tegen man of zeven tegen zeven to strijden, zo
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vormelijk en sportief als hat buiten de muren van Troje niet nobeler had kunnen toegaan . De ongevoeligheid of althans geringschatting dezer Indianen voor pun en vermoeienis, voor honger, dorst en
slaap, -- dit a11es trof de zozeer voor pathos vatbare Spanjaarden
bijzonder stark ; een episode uit Hernando de Soto's veldtocht maakt
o. a. gewag van een detachement Roodhuiden, dat zich in een ijzige
vijver omsingeld zag, dock zonder een kik bleef voortstrij den, zolang
de ledematen niet geheel verstijfd waren ; van vluchten of overgave
geen sprake : zwijgend hield elke krijgsman vol zolang er leven in
hem was, en zwijgend ging hij vervolgens de dood in. Opmerkelijk
was voorts hun onverschilligheid voor straf, ook al was dit de vreselijkste, die men zich denken kan ; toen er op een keer een samenzwering tegen de Spanjaarden was ontdekt, werden de leiders veroordeeld tot afkappen van de rechterhand, en zonder morren kwamen
zij in de rij hun hand klaarhouden, als goede verliezers bereid om
de gevolgen hunner daden ten volle to aanvaarden .
Tegen zulk een yolk toonde Spanje zich niet opgewassen . Enkel hier
en daar langs de kust van hat eigenlijke schiereiland Florida wisten
zij vaste voet to verkrijgen, maar ver hat binnenland in strekte hun
gezag zich niet nit . En aan de Zuidzeezij de werden van Mexico nit
enige verkenningen en veroveringen ondernomen, voornamelijk in
de hoop op hat vinden van goud, dock ook wel eens op zoek naar hat
legendarische land der Zeven Steden. Veal succes hebben de Spanjaarden daarbij niet kunnen boeken, dock op deze wijze werden
enige verafgelegen landstreken zoals Colorado en California tenminste globaal doorzocht als een snort van wingewesten die bij
Mexico behoorden; hat tragische daarbij is dat hat goud, waarnaar
de Spaanse conquistadores steeds vergeefs hadden gespeurd, later
inderdaad in die beide landstreken gevonden is, dock op een tijdstip
toen Spanje rasp. Mexico alle aanspraken op dit grondgebied reeds
aan de Verenigde Staten hadden afgestaan .
In hat Noorden van wat tegenwoordig hat meest ontwikkelde gedeelte van hat Noord Amerikaanse vasteland is, hebben de Spanjaarden zich nooit bewogen . Een wazig verhaal over hat vinden van
een prettig land dat Chicoria geheten moat hebben, last niet toe,
deze plek nader to herkennen dan dat zij ergens langs de Atlantische trust gelegen moat hebben . In een opzicht slechts zijn die berichten duidelijk, namelijk dat de Spanjaarden nooit vender geweest zijn dan de Savannah Rivier en de plaats waar thans de stad
Charleston ligt, en dat is nog niet zo heel ver van hat subtropische
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Florida af. Als actieve mededingers naar de heerschappij over de
zoveel noordelijker landstreken aan de Delaware of de Hudson hebben zij zich dus nooit doers gelden . Hun aanspraken bestonden
slechts op papier.
Daarentegen hebben de Fransen zich van de aanvang of juist in het
bijzonder op bet Noorden van Amerika toegelegd . Langs de grote
St . Laurensrivier kropen zij geleidelijk het binnenland in, tot waar
de G rote Meren nieuwe perspectieven openden . Reeds zagen wij dat
het zoeken naar een weg die een recbtstreekse verbinding met China zou opleveren, werd gestaakt toen de Franse verkenners de grote
route langs de Mississippi vonden, die hen uit Canada naar de Golf
van Mexico bracht. Deze doorgaande Franse strook grensde dus
doorlopend aan de acbterkanten der nederzettingen van andere
mogendbeden langs de kust, zoals Nieuw Engeland en Nieuw Nederland. In bet Noordelijke gedeelte was deze aanraking uiteraard
bet nauwste, dock ook bet achterland van Nieuw Nederland kwam
in toenemende mate met de Franse invloedssfeer van Canada in aanraking en zelfs in botsing . De „Franse wilden", dus de Hurons, die
door de Jezuieten bekeerd en geciviliseerd werden, plachten zich
geregeld in de Nederlandse bandelsvoorposten aan de Boven-Hudson to vertonen, en de naam Beverswij ck wees aldaar op een belangrijke omzet in bevervellen die voor een aanzienlijk gedeelte uit
Canada afkomstig waren . Bovendien werden deze grensgebieden van
tijd tot tijd bezocbt door volkeren, die tot de grote natie der Iroquois
beboorden ; en daartoe beboorde eveneens, zoals wij in bet vorige
hoofdstuk zagen, de stam der Mohawks of Maquas, die de Mobicanen uit de binnenlanden naar de kust verdreven, en bet ook met
andere zgn . Rivier-Indianen, zoals de Algonquins, geregeld aan de
stok badden. Zelfs maakten zij bet of en toe den onzen lastig, zodat
wij een der sticbters van New York, Daniel van Cryeckenbeeck,
tegen hen reeds de dood hebben zien vinden .
Ongetwijfeld zouden ook de Fransen op den duur wel eens getracht
hebben om van de Niagara en bet merenstelsel de kortere verbinding naar zee to bezetten, die tbans via de Hudson loopt, en die ook
destijds reeds voldoende bekend was . Aan verkenningen in die richting beeft bet dan ook niet ontbroken . Op een keer is de Jezuietenpater Isaac Jogues, die een eindje to ver van bet eigenlijke Franse
grondgebied was afgedwaald, door de Mohawks gevangen genomen ;
de Hollander van Corlaer wist hem toen uit bun handers los to krij82
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gen en naar Nieuw Amsterdam to brengen, alwaar daze katholieke
geestelijke zich tot zijn niet geringe opluchting met alle respect en
hartelijkheid ontvangen zag door de Nederlandse ketters die hij
misschien nog meer gevreesd had dan de Roodhuiden, want dezen
toonden zich tenminste wel eens voor bekering vatbaar . Aan een
boekje „Novum Belgium" van dezen pare Jogues zijn wij enkele
aardige bijzonderheden in de beschrijving van hat jonge stadje
Nieuw Amsterdam verschuldigd . Bij hat lezen van zulk een titel behoeft men niet to denken aan een poging our reclame to waken voor
een koninkrijk dat pas twee eeuwen later zou worden gevormd . De
verklaring van de enigszins verrassende naam is heel eenvoudig : in
hat Renaissance-tijdperk waarin de gebiedsuitbreiding van onze
voorouders zich afspeelde, ward hat voor deftig gehouden our volkeren, landen en wat dies meer zij to doen optreden under de oude
Latijnse benamingen, en zo heetten de Fransen dus gewoonlijk de
Galliers, de Portugezen warden Lusitaniers genoemd, en de Nederlanders hetzij Batavi, hetzij Belgae . Op landkaarten uit dat tijdperk
vindt men dan ook steeds aanduidingen zoals bijvoorbeeld „Brasilia
qua parte paret Belgis", d, w. z . Brazilie voorzover hat den Nederlanders toebehoort. En aangezien ditzelfde natuurlijk ook ten opzichte van Noord Amerika doorlopend was geschied, heeft zich bij
de voorbereiding van een jubi!eumfeest eens hat groteske geval
voorgedaan dat een ijverige Amerikaan plotseling tot de conclude
kwam : hat is met waar dat hat de Hollanders zijn geweest die New
York hebben gesticht, want hier staat duidelijk dat hat de Belgen
waaen ; op grond van die sensationele ontdekking ward de uitnodiging toen naar Brussel gezonden inplaats van naar Den Haag . . .
Frankrijk als staat heeft bet ons in Nieuw Nederland nooit lastig gemaakt, dock daarbij moeten wij wel in aanmerking nemen, dat de
Republiek met dat land in vrede en sours zelfs in bondgenootschap
verkeerd heeft gedurende bet gehele tijdperk waarin ons gezag to
Nieuw Amsterdam heeft gegolden . Hadden wij in bet rampjaar 1672
die kolonie nog bezeten, dan zouden de Fransen vermoedelijk wel
de vrijheid hebben genomen our van Canada uit naar Fort Oranje
en naar Nieuw Amsterdam to marcberen, teneinde zich bij die gelegenbeid in bet bezit to stellen van zulk een pracbtige toegang tot de
zee. De speculatie gaat wat ver our ook nog to gaan gissen of Nederland in dat geval bet docbterland vervolgens wear op de Fransen
zou hebben beroverd, gelijk in 1673 Cornelis Evertsen op de Engelsen deed ; en of wij daarna die volksplanting ook verder bebouden
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zouden hebben, en niet bij de vrede alsnog afgestaan of
zoals
Engeland's lot geworden is --- door opstand verloren. Al die veronderstellingen zijn trouwens waardeloos, want reeds verscheidene
jaren voor Frankrijk de Republiek aanviel, was Nieuw Nederland
door de Engelsen in bezit genomen .
Hiermede kunnen wij van de Fransen als buurlieden wel afstappen,
en nu rest ons na to gaan wie er aan de beide andere kanten naast
ons hebben gewoond.
De verkenningstocht van Verrazano, die in Franse opdracht in 1524
langs de gehele Atlantische kust van Noord Amerika was gevaren,
had enkel tot uitvloeisel gehad, dat Canada werd bezet . Op het middelste gedeelte echter van de Spaanse zone in Florida tot de kabeljauwkust bij Newfoundland, sloeg een tijdlang niemand acht, totdat Sir Walter Raleigh hierin belang ging stellen .
Deze avontuurlijke ridder en zeeman heeft vele pijlen op zijn bong
gehad. Als goudzoeker meende hij op een keer het wonderland van
El Dorado gevonden to hebben in de Guyanas, waar dan ook het
legendarische meer Parima moest liggen, welks oevers uit louter
goudzand bestonden, alsmede de rijke hoofdstad Manoa, waar El
Dorado zelf heette to zetelen, de geheel met goud beklede koning .
Dusdanig overtuigd is men een tijdlang geweest dat achter deze
Wilde Kust inderdaad bet langgezochte land van louter goud moest
liggen, dat ook de Spanjaarden aan de Orinoco daar in compagnonschap met toevallige Hollandse koopvaarders naar zijn gaan zoeken .
Ja nog lang daarna is de verwachting blijven voortleven, dat De
Vergulde dan tenminste wel ergens in de diepere achterlanden gevonden zou worden, bijvoorbeeld verscholen in bet Amazoonse oerwoud.
El Dorado is evenwel nimmer ontdekt, en Sir Walter Raleigh - of
Beer Waterhaeljer, zoals de omen hem ook wel noemden - heeft
zijn gouden dromen op andere manieren moeten verwezenlijken .
Deels als avonturier-koopvaarder, deels als kaper is hij langs de
meeste kusten van Amerika getrokken, zijn voordeel doende waar
hij een kans kreeg, dock ook overigens steeds vol van plannen en
idealen. Zo had hij reeds in 1584 kennis gemaakt met een streek, die
hij terstond in bezit nam voor Elisabeth, de koningin van Engeland ;
ter ere van deze Maiden Queen noemde Raleigh dit land Virginia,
van bet Latijnse woord virgo, dat maagd betekent .
In dit aantrekkelijke gewest meende hij dat met goad gevolg En84

gelse volksplantingen konden worden gevestigd . Maar met de lust
tot koloniseren was het in die jaren blijkbaar ook onder de Engelsen niet zo vlot gesteld, en zo duurde het vrij lang alvorens het tot
een werkelijke inbezitneming kon komen . Een krachtige propaganda hiervoor werd gevoerd door den groten Engelsen verzamelaar
van aardrijkskundige kennis, Richard Hakluyt, naar wien later in
Engeland de Hakluyt Society genoemd is, die zich sinds 1846 bezig
houdt met het wederuitgeven van belangrijke reisgeschriften, evenals dit sinds 1909 bij ons door de Linschoten Vereniging wordt
verricht.
Merkwaardig was het middel waarnaar deze Hakluyt gegrepen
heeft om reclame to waken voor dit nieuwe land van Virginia .
Daartoe gal hij namelijk een Engelse bewerking uit van een verslag
door een ongenoemden Portugesen edelman, die de reeds meermalen vermelde tocht onder Hernando de Soto door Noord Amerika
had meegemaakt . Dit merkwaardige maar nogal summiere verhaal
van avonturen in Florida kon, zoals de vertaler er onomwonden
bij zegde, beschouwd worden als een getuigenis hoe vruchtbaar en
veelbelovend het destijds bezochte land was ; en aangezien Virginia
daar onmiddellijk aan grensde, mocht met gerustheid warden verwacht, dat aldaar de bodemgesteldheid en klimaat niet veel van
Florida zouden verschillen. Ziehier voor het eerst de werkwijze toegepast die met een modern Americanisms „boosting" heet, namelijk
het opvijzelen van de goede eigenschappen ener stad of streek teneinde vestiging to bevorderen . Deze „prospectus" om landverhuizing naar dit gewest aan to moedigen, verscheen in 1609, onder de
titel „Virginia richly valued by the Description of the Mainland of
Florida, her next Neighbor" . Er had toen reeds drie jaar lang een
Noord- en een Zuid-Virginia Company bestaan, elk met charter van
James, koning van Engeland, dien wij Jacobus I noemen . Naar hem
was de stad Jamestown genoemd, die aan de Chesapeake Baai gesticht werd als hoof dkwartier van het Britse gezag in Virginia .
Deze beide Virginia Companies deden aanvankelijk zulke slechte
taken, dat reeds in 1609 tot reorganisatie moest worden overgegaan.
Opvallend is, hoe wij telkens weer opnieuw ditzelf de jaartal op die
kust ontmoeten : in dat jaar zet Richard Hakluyt een campagne van
propaganda voor Virginia in elkaar, in dat jaar komt een nieuw
octrooi tot stand om aan de beide kwijnende Virginia Companies
nog eens een kans to geven, en in datzelfde jaar verschijnt opeens
Henry Hudson aan de kust van Noord Amerika om daar een door85

vaart naar China to zoeken op een grondgebied dat, naar hij weten
moest, onder het koninklijke charter der Virginia Companies vial,
dock door deze nog niet onderhanden was genomen .
Naar ancienniteit ontliepen de Britse en Nederlandse aanspraken
op delen van die kust elkaar dus niet veal . Bovendien kon iedere
regering gemakkelijk - zoals in hat charter gedaan was - aan
eigen onderdanen een zekere activiteit toestaan in een bepaalde
zone tussen twee breedtegraden, elk in een gedeelte daarvan, ja
merkwaardig genoeg zelfs opzettelijk honderd mijlen uit elkaar, opdat er geen geschillen zouden ontstaan . Maar een dergelijke eenzijdige regaling, die op papier was voorgeschreven en eigenlijk best
de hale of halve wereld had kunnen omvatten, mocht niet geacht
worden, ook andere naties to binders, vooral zolang er op de verdeling in de respectievelijke invloedssferen nog niet eens daadwerkelijke inbezitneming was gevolgd.
Weliswaar had, zoals wij gezien hebben, de Britse regering na de
terugkeer van Hudson een landmeter naar de door hem ontdekte
riviermonding gezonden teneinde die buurt eens voorlopig in kaart
to brengen ; dock ook daarop waren geen daden van werkelijke vestiging gevolgd, en zo bleef de streak benoorden de Engelse nederzettingen in Virginia voorlopig een niemandsland, waar elke koopvaarder of avonturier die wilde, kon gaan trachten om handelszaken to doers of vestigingen to ondernemen .
Pit geschiedde dan ook, en zo zagen wij van lieverlede Nederlandse
belangstelling zich richten op deze Hudson's Riviera, eerst door
losse pelsopkopers, daarna ook door gevestigde handelaren en kolonisten, totdat eindelijk de West-Indische Compagnie zich met deze
streak ging bezighouden en er een stad Nieuw Amsterdam stichtte .
Behoorde dus volgens de meest imperialistische opvatting van Britse zijde die gehele kust, inclusief de Hudson-monding, tot hat gebied der beide Virginia-maatschappijen, -- ditzelfde moest dan
eveneens gelden voor hat gedeelte benoorden de Hudson, daar waar
tegenwoordig de staten Connecticut, Rhode Island en Massachusetts liggen, met Boston als voornaamste stad. Want de aanspraken
der Noord Virginia Compagnie strekten zich uit tot de 45ste breedtegraad, en daar vallen die streken ruimschoots binnen . Maar evengoed als de Virginia Companies zich benoorden Chesapeake Baai
nets hadden aangetrokken van de Hudson-monding, evenzeer lieten zij hat nog Noordelijker gedeelte der kust aan zijn lot over .
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Aldaar vestigden zich Binds de eerste jaren der 17de eeuw enige
Engelse kolonisten, aanvankelijk in losse nederzettingen, dock van
lieverlede in grotere gezamenlijke formaties, die onder de souvereiniteit van het Britse Ilijk elk op zichzelf een klein republiekje
vormden ; op den duur zijn deze afzonderlijke volksplantingen het
nut van onderlinge samenwerking gaan inzien, en zo ontstond de
figuur van wat men placht to noemen de United Colonies .
Allen tesamen werden deze Noordelijke vestigingen aangeduid met
de naam New England, en aldus heet die streek in het Amerikaanse
spraakgebruik nog steeds . Uitsluitend aan de inwoners van deze
groep staten komt eigenlijk de betiteling Yankee toe, en niet aan
iederen willekeurigen Amerikaan, zodat men iemand uit Boston of
Hartford met trots kan horen verklaren : "I'm a New England Yankee ." Wat het woord overigens betekent, is nooit op bevredigende
wijze opgehelderd. De een denkt aan een Indiaanse verbastering
van „English", de ander heeft er weer een andere verklaring voor,
en zelf s is er in alle ernst verondersteld, dat deze naam oorspronkelijk Jan-Keel geluid zou hebben . . . In elk geval is dit woord er
grif ingegaan, en het deuntje van Yankee Doodle heef t zich tij dens
de opkomst der Amerikaanse natie een dusdanige populariteit verworven, dat het in rang schier aan een volkshymne nabij kwam,
hoewel het aanvankelijk bedoeld was als een spotliedje op Yankee
den Sukkel, van wien het heef :
,,He said he could not find the town,
He saw too many houses ."
Het woord Yankee schijnt in het tijdperk van Nieuw Nederland nog
niet uitgevonden to zijn geweest, want we vinden het nergens vermeld . Wel echter kende men toen een Indiaanse naam waarmee speciaal de Hollanders werden aangeduid, nl . Swannekens, een woord
waarvan de afleiding evenmin is na to gaan, hoewel de verleiding
groot is om de laatste lettergreep to vergelijken met die van de
eveneens Indiaanse naam Algonquin . Doch ook dan - gesteld deze
uitgang zou mensen of yolk betekenen - blijft het voornaamste gedeelte nog to verklaren ; en wanneer men daar dan niet de Shawanee Indianen uit Pennsylvania bij wil halen - wat overigens het
geval ook niet zou oplossen - dan blijft ieder houvast ontbreken .
Deze Yankees van Nieuw Engeland waren over het algemeen godvruchtige en sober levende mensen ; een gedeelte hunner had om
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godsdienstige redenen uit Engeland de wijk genomen . Bijzonder
strict in dit opzicht waren wel de Pilgrim Fathers geweest, die zich
in 1620 in Massachusetts hadden gevestigd ; ook echter over het
algemeen droeg de samenleving van geheel Nieuw Engeland in de
aanvang een steil puriteins karakter, dat scherp of stak bij de veel
vlottere opvattingen in de eveneens Engelse kringen van Virginia .
Alle berichten over de vroegste tijden in de nederzettingen van
New England makers gewag van de grote zorg, die men er had voor
de kerken, de eerste bouwwerken die er plachten to verrijzen .
Zulks in tegenstelling tot Nieuw Amsterdam, waar men - hoewel
stellig niet in godsvrucht tekortschietende - zich in dit opzicht nog
met genoegen enige tij d lang wat behelpen wilde, mits eerst maar
de herberg gereed kwam . Want deze moest niet alleen dienen voor
eigen gebruik als ook ten gerieve van buitenlandse - meest Engelse
kooplieden, die daardoor werden aangetrokken om Nieuw Amsterdam met hun schip aan to lopen en zelf aan de wal verblij f to
nemen . Hier gal ons dochterland dus een eerste lesje in wat men
tegenwoordig we! „vreemdelingenindustrie" noemt .
Misschien was zulk een uitstapje naar de vrolijker sfeer van Nieuw
Amsterdam voor menigen New England Yankee ook wel een verademing na een lang verblijf in de strenge eigen kringen . „Dese
Engelse levers sober, drincken maer driemael over de maeltijd, ende
wie hem droncken drinckt settense aen een Pael ende geesselen
hem, gelij ckmen de Dieven in Hollandt doers ." Aldus vertelt David
Pietersz de Vries van een refs die hij naar onze Engelse Noorderburen had gemaakt . En zo „gebeurden 't terwijls ick hier was, datter een Engelse Kits (ketch, een scheepje) met dertigh pypen Canarise Wijn vande Noord of quam, dater een Koopman op was, dewelcke met de Predikants Knecht van dit Stedeken uyt een Stadt
uyt Engelandt van daen was, ende waren goede kennisse, soo hadde
dese voorschreven Koopman dese Knecht aen sun Boort genoodigt
om eens met hem to drincken, ende 't schijnt dat dese Predikants
Knecht bevangen wierdt vande Wijn, ende by de Predikant gemerckt Overt ; soo wildense de Knecht oock voor de Kerck daer de
Pael staet oock laten geesselen ." Toen kwam de Engelse koopman
een beroep doers op de Vries, of deze den verbolgen reverend niet
kon bepraten om van zulk een harde straf of to zien ; dit is dezen
slimmen cosmopoliet inderdaad gelukt doordat hij alle Engelse notabelen met hunne dames kon uitnodigen om to komen kersen eten
op de wallen van het naburige Nederlandse fort . Aan tafel werd
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toen het vuur op den predikant geopend door op to merken, „dat by
hem misschien in een heel Jaer geen Wijn geschoncken hadde, en
dat sulcke soete Canarise Wijn een Mensch bevangen kost ." De sombere godsman stribbelde nog wat tegen, „maer haer Vrouwen spraken ten besten, waer door de Knecht doers vry raakten ."
Zulk een klein voorval uit het dagelijkse levee typeert de gemoedsgesteldheid in die kille samenleving . „Dit Volck gaven haer uyt dat
sy Israelieten waren, ende dat wy aen onse Colonie Egyptenaren
waren, en d'Engelsen in de Vergienjes waren mede Egyptenaren ;
Ick sprack dickmaels tegens de Governeur, dat haer onmogelij ck
soude zijn soo gestrick het Volck t'onderhouwen, nademael sy uijt
sulcken luxurieus landt quamen als Engelandt is."
Menigmaal geschiedde het dat importartikelen uit Europa onder
deze ascetische kolonisten geen afzet konden vinden, zodat het schip
dat daarmee aankwam, moest doorvaren naar Nieuw Amsterdam of
naar Virginia, waar men de goede dingen dezer aarde beter wist to
waarderen . Aldus vinden wij o . a, verteld van een Hollands haringbuisje, dat uit Rotterdam via West-Indie was komen aanvaren met
honderd eaten madera aan boord „ende waren heel naer NieuwEngelandt ghezeyld, en konde sun Wijn daer niet verkoopen door
dies de Engelse aldaer sober levee, ende verkocht sijn Wijnen aen
een Engelsman op voorkoop in de Vergienjes to brengen ."
In die Zuidelijke nederzettingen hadden zich Engelsen van een geheel andere snort gevestigd, veelal jongere zoons uit aanzienlijke
geslachten die zich, evenals voorheen in de samenleving der Vikings, ingevolge het mayoraatserfrecht verstoken zagen van het vaderlijke goed, en dus zelf maar moesten zien hoe zij door de wereld
kwamen. Sommigen van hen vonden een passende positie bij de
kerk of bij het burgerlijke bestuur, dock de meesten zochten hue
toekomst in het leger of op de vloot, alsmede zeer vaak in avontuurlijke ondernemingen overzee . Ongetwijfeld heeft deze op zichzelf niet zeer billijke instelling van het Engelse familierecht tot gevolg gehad dat het moederland aldus de beschikking kreeg over een
ruime hoeveelheid bruikbaar mensenmateriaal voor koloniale expansie . Niet alleen de hef fe des yolks emigreerde, maar tevens een
aristocratische bovenlaag, die maakte dat terstond in de nieuwe
woonplaats een sfeer van oud-Engelse traditie en beschaving kon
ontstaan .
Vooral Virginia leende zich daartoe. Immers hier was het niet de
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blanke kolonist die door harde handenarbeid moest trachten, een
sober bestaantje uit de bodem to hales, dock wie er werkten, wares
zwarten . Want bet guile klimaat en de voortreffelijke eigenschappen der aarde hadden bier plantages doers ontstaan die artikelen
voortbrachten waarnaar de vraag in Europa juist in voile opkomst
was, zoals tabak en suiker . De plantagehouders voerden alleen bet
toezicht op de werkzaamheden, en hielden zich met de verkoop en
de afscheep der producten bezig ; de arbeid van voortbrenging wend
echter uitsluitend door negerslaven verricht . Aan de omvangrijke
importers van deze levende koopwaar heeft bet huidige Amerikaanse gemenebest zijn negervraagstuk to danken, met twaalf millioen
gekleurde ingezetenen, die stellig even goede burgers zijn als de
blanke meerderheid, dock niettemin door deze laatste met afschuw
bejegend worden als een minderwaardig en geheel onassimileerbaar ras, waarvan men alleen de oude getrouwe bedienden, de geestelijke liederen en de grillige dansmuziek wenst to aanvaarden .
De meerdere warmte des lands veroorzaakte dat in Virginia geheel
andere levensgewoonten ontstonden, die reeds een overgang tot de
tropische stijl deden zien . Men list zich op zijn wenken bedienen
door een zwerm van zwart huispersoneel, was bet een zwoele dag,
dan dronk men een goed glas rum om zich over de hitte been to
zetten ; woei er opeens een snijdende Noordenwind, dan kon men
zulk een hartversterking in bet geheel niet misses . Terwij 1 wij dus
in bet puriteinse Nieuw Engeland een of ficiele afkeer van de alcohol zagen beersen, vormde zich in bet lucbtiger Virginia juist een
innige liefde voor deze vertrooster van 's levees minder prettige
ogenblikken. Deze dualiteit is tot in onze dagen de Amerikaanse
samenleving blijven kenmerken ; de fells strijd tussen prohibition
en vrij genot, met alle daarmee samenbangende groteske verschijnselen van buichelarij, stil misbruik, geknoei met levensgevaarlijke
surrogates, straffe organisatie der smokkelarij en openlijk aanvaarde ambtelijke omkoopbaarbeid, mag als een recbtstreeks uitvloeisel worden bescbouwd van de gaping die reeds in bet eerste
begin is ontstaan tussen bet vlotte Virginia en bet stroeve New
England.
Het klimaat in Virginia placht vooral van nieuwkomers een zware
tol to beffen : wie er terstond in zijn eerste jaar ziek werd, kwam er
veelal niet meer bovenop en er worden dan ook verbalen verteld
van tabaksvloten waarvan haast alle scbippers en bet merendeel
der bemanning stierven, terwijl zij op lading lagers to wacbten . Pas
r

90

wie „Zeesont" was, zoals de Vries dat noemt hij bedoelde ,,seasoned", d. w. z. geacclimatiseerd - kon voortaan tegen een stootje .
Ooze goede vriend David placht geregeld in deze streken to komen
kijken, want hij kon met de Engelsen goed opschieten, ofschoon hij
zich sours niet erg loffelijk over hen uitlaat. Zijn bedoeling was
oorspronkelijk, aldaar tabak to gaan kopen, maar weldra bleek
hem, dat men daar gewoonlijk of to vroeg kwam, of to last . Stood
het gewas nog to velde, dan kon men de tabak wel reeds kopen
of voorschot er op geven, maar dan liep men het risico, dat achteraf de oogst tegenviel of ondertussen weer aan anderen verkwanseld werd . En kwam men pas aan nadat de tabak geplukt was,
dan greep men er helemaal naast, want dan was alles reeds voor
elders bestemd . Deze droeve ondervinding ontlokt dan ook aan de
Vries - die daar funk geld bij verloren had - de opmerking „de
gene die hier handelen wil moet hier een Logie (factorij) houden,
dat by voorredigh is met dat de Taback van 't Veld komt, dat hyse
datelijck moet arristeeren laten sal by yets van sijn Schulden
krijghen ." Een einde verder roept hij zelfs mismoedig uit : „d'Engelse Vergienjes is onbequaem voor onse Natie to handelen, ten zy
Batmen daer alle Jaren continuweert ."
Overigens kon de Vries bij de Engelsen in Virginia wel een potje
breken, want in de Cubaanse wateren had hij op een keer eens een
vijftigtal hunner landgenoten van de Tortugas gered, toen de Spanjaarden die eilanden opeens waren komen heroveren ; deze had hij
behouden in de Chesapeake Baai afgeleverd, hetgeen van Engelse
zijde op hoge prijs was gesteld ; en ook verder had deze kwieke
Dutchman zich bij hen zowel verdienstelijk als getapt weten to
makers.
Hij werd er dan ook steeds hartelijk ontvangen, o . a. door den Gouverneur zelf, die hem op een keer aanmoedigde our de gehele winter
bij hem to blijven logeren, ,,also by een Vryer was die geselschap
van doers hadde." Maar de Vries had eerst nog zaken to bedisselen
en daarna wilde hij naar huffs. „Sack alhier d'Engelse haer oude manieren, altemet haer Dienaers verspeelen ."
De oudere tabaksplantages begonnen in die tijd reeds wat vermoeid
to raken, dock nu werd er tarwe en vlas gezaaid als wisselgewas . Er
lagers wel een goede dertig schepen to laden, hetgeen de Vries de
verzuchting doet slaken, Bat wij zulk een bedrijvigheid evengoed in
Nieuw Nederland konden hebben, als de zaken maar beter geleid
werden. Want wat gaf het „ofse flu al op Nieuw-Nederlandt voeren,
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dat daer een a twee Tonne-Gouds's jaerlijcks aen Pelterij van daen
komt, of qualijck soo veel, daer de Companie altoos jaloers d'een
tegens d'ander om is geweest ." En bitter roept hij uit : ,,Is niet de
pijne waert om onder een Companie to staen : maer een vry Landt
zijnde ghelijck inde Engelsche Vergienjes, elck voor sun eyghen Natie, ende alles door arbeydt uyt de Grond ofte Aerdrijck treckt, dat
soude Millioenen randeren, ende soude al metter tij dt een volckrijck Landt maecken."
Voorwaar een helder inzicht, waarvan destijds aan de omen de
juistheid is ontgaan .
Van deze buurlieden in Virginia heeft Nieuw Nederland weinig last
ondervonden, hoewel dit eigenlijk de landstreek was die zich althans formeel op enigerlei aanspraken inzake de Hudson Rivier had
kunnen beroepen, omdat oorspronkelijk immers de gehele kust tot
Canada toe onder bet octrooi der Virginia Companies was begrepen
geweest . Maar de tabaksplanters aan de Chesapeake Baai en Susquehanna Rivier gevoelden geen landhonger . Rustig zagen zij toe,
hoe de Hollanders in de naburige Delaware-monding burs Fort Nassau stichtten .
Het eerste bericht dienaangaande moesten zij zelfs nog van hun goeden vriend den Dutchman vernemen, toen deze in 1633 van Nieuw
Nederland uit eens gingen kijken to „Jems-Toin, daer de Gouverneur buys bout van weghen de Koninck van Engelandt ." Bij Nieuwpoort-Snuw (Newport News) viel hij binnen . De Gouverneur ontving hem in grote staatsie, en vroeg waar hij vandaan kwam . „Ick
gaf hem tot antwoordt uyt de Zuyd-Baye van Nieuw-Nederlandt,
vraeghde my hoe vert dat bet was van haer Baye? ick seyde van
dertigh mijl, doers gonck by voort met my in zyn Huys, alwaer
by my wellekom beeten met een Veneesglas met Seck (sherry) ende
doers kreegh by zijn Kaert voor den dagh, ende wees my dat de
Zuyd-Bay by haer was ghenaemt Mijloort Delwaerts-Baye (milord
de la Warr, later vereenvoudigd tot Delaware), dat die daer over
eenige Jaren met vuyl Weer daer in vervallen was ende hadde die
plaetsen vol Bancken gevonden, dochte niet navigabel to zijn, daerom baddenser noyt na gbekeecken, maer 't was haer Koninghs
Landt ende niet Nieuw-Nederlandt ."
Nu, de Britse Gouverneur was bier gebeel en al er naast, want Lord
de la Warr, die in 1609 Gouverneur van Virginia was geweest, had
een veel Zuidelijker punt dan deze naar hem genoemde rvier be92

zocht, maar wel was Henry Hudson daar geweest, echter zonder er
verder werk van to maken . Een Engelse kapitein had echter die
beide inhammen dooreengehaspeld, en zo is de Delaware rivier aan
haar naam gekomen . Hoewel de Vries dit a11es niet kon weten, gal
hij aan Zijne Excellentie tenminste heel zakelijk ten antwoord, „dat
daer in thien Jaer voor desen noyt Engelsman is geweest waer, ende
dat wy daer al over eenighe Jaren een Fort ghemaeckt hadden, dat
het fort Nassouw ghenaemt is ." Hierop de Gouverneur weer : „dat
dede hem vreemt sulcke Naburen to hebben ende het selvige noyt
ghehoort to hebben, by hadde wet gehoort dat wy op de veertigh
graden Hutsens Ravier by haer ghenaemt, een Fort hadden ." Ook
herinnerde hij zich dat er enige tij d geleden eens een Engelse sloep
naar „Delwaert-Baye" gezonden, dock nooit teruggekomen was ;
hierop wist de Vries weer mede to delen, dat men in Nieuw Nederland vernomen had hoe de Indianen op een keer een Engelse sloep
hadden afgelopen, en hiermede scheen a11es naar ieders tevredenheid opgehelderd, want „eyndelijck sprack by (d. i . de Gouverneur
van Virginia) daer was Landts genoegh, wy souden goede Buren
met den anderen zijn, van haer hadden wy geen noodt, soo die van
Nieuw-Engelandt ons niet to veel naderden ende ons afwonnen ."
In deze vriendschappelijke sfeer bleef de Vries bij den Britsen Gouverneur dineren en logeren . Daags daarna viel bovendien een Engelse kapitein binnen wien hij eens voor St . Maarten in West-Indie
een dienst had kunnen bewijzen, en deze ,,was van Londen uyt grooten Huyse" ; bovendien bleek aan de gouverneurstafel ook nog een
commandeer aan to zitten dien de Vries voorheen in Oost Indie
goed gekend had, en zo ontbrak er nets aan de goede stemming . Bij
vertrek zond de Gouverneur hem nog een half dozijn geiten en een
bok aan boord ,,also by verstaen hadde dat aen 't Fort Amsterdam
geen Geyten en waren in Nieuw-Nederlandt ."
Neen, van de Engelsen in Virginia heeft ons Amerikaanse dochterland waarlijk geen overlast ondervonden .
Geheel anders was het evenwel hiermee gesteld aan onze Noordgrens, waar ieders grondgebied evenmin scherp afgebakend was,
dock waar een snel groeiende groep van Engelse volksplantingen
doorlopend behoef to gevoelde aan nieuwe terreinen voor expansie .
Tegenover deze steeds toenemende bevolkingsdichtheid in Nieuw
Engeland kon Nieuw Nederland slechts een chronisch gebrek aan
kolonisten stellen . Vergeefs had Adriaen van der Donck, de be93

stuurder van Rensselaerswij ck, in Nederland moeite gedaan om de
landverhuizing naar overzee aan to moedigen . Zeus de vrije overtocht die de Compagnie een tijdlang aanbood, mocht niet baten,
want thuis had een ieder het to goed, en ook van geloofsvervolging,
zoals in Engeland, was bij ons slechts bij uitzondering sprake . Wat
er uit Nederland emigreerde, behoorde gewoonlijk tot de snort der
onrustigen, of het moesten vluchtelingen om den gelove uit andere
landen zijn, zoals nit Duitsland en Frankrijk. Nu, aan woelwaters
had men to Nieuw Amsterdam waarlijk geen behoefte, en dominus
Megapolensis klaagde reeds dat het schuim van Nieuw Engeland
naar Nieuw Nederland bleek over to vloeien .
Gaandeweg kropen ook de brave kolonisten uit de Britse nederzettingen dichterbij, en sommigen van hen vestigden zich reeds op
Nederlands grondgebied, waar zij ten dele loyale onderdanen van
ons gezag werden, ten dele ook kernen van onrust gingen vormen.
Aan Gouverneur Stuyvesant is op een keer opdracht gegeven om
het verdere opdringen van Engelse kolonisten to stuiten door fangs
de grens Nederlandse dorpen to stichten ; dock hiertoe ontbrak het
hem aan de benodigde mensen . In de vroegste tij den hadden ook de
onzen op hun beurt herhaaldelijk de kusten van Nieuw Engeland
bezocht, waarvan enkele plaatsnamen nog getuigen . Zo hadden de
Nederlanders aldaar het Roode Eylandt gevonden, waarvan de
tegenwoordige naam Rhode Island een verbastering is . Tot vestiging was het in die streken evenwel niet gekomen .
Als deel uitmakende van Nieuw Nederland was echter vanouds beschouwd het gebied fangs de Verssche Rivier, thans de Connecticut
River, die door de staat van die naam stroomt, destijds door de onzen Conittekook genoemd . Een eindje boven de monding had de
West-Indische Compagnie een bescheiden fort gesticht, dat 't Huys
de Hoope heette . Hier ligt tegenwoordig de stad Hartford, hoof dstad
van de staat Connecticut en middelpunt van het Amerikaanse verzekeringswezen ; de plek waar eertijds ons Fort stood, heet nog
tegenwoordig Dutch Point.
op het „Groote Eylandt", tegenover de Verssche Rivier, „vielen
schoone ®esters daer van onse Natie het de naem ghegeven heeft
vande ®ester-baye ." Dit is het tegenwoordige Oyster Bay op Long
Island, o .a . bekend doordat Teddy Roosevelt, de populaire President,
daar zijn zomerhuis had . Het zogenaamde Grote of Lange Eylandt,
op welks meest westelijke punt het dorp Breukelen(Brooklyn) recht
tegenover Nieuw Amsterdam lag, behoorde oorspronkelijk in zijn
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geheel tot het Nederlandse grondgebied, evenals ook de vaste wal,
waar de Roodenberghs Rivier uitmondde bij onze schans Roodenbergh, bet tegenwoordige New Haven, Conn . Nagenoeg het gehele
gebied dat in onze dagen door de bekende New York, New Haven
& Hartford Railroad bestreken wordt, beeft aanvankelijk tot de
Nederlandse invloedssfeer beboord. Maar overal in die buurt vertoonden de kolonisten uit New England sera onbehagelijke bedrijvigheid, waartegen wij niet veel konden doen.
In de Roods-berghs waren zij al „een Stadt aen bet timmeren, Waren al ontrent driehondert Huysen ghetimmert met een f rage
Kerck." Ook nabij bet Huys de Hoops „begosten de Engelsen teghens onse danck een Steedjen to timmeren ." Tegen deze inbreuken
op onze rechten zou David Pietersz de Vries op een keer in opdracht
van den Directeur van Nieuw Nederland gaan protesteren, maar de
Engelse Gouverneur antwoordde hem dat die landen onbezet waren
geweest en dat „bet Sonde waer sulcken kostelij cken Landt ongbebouwt to laten, dat sulcke schoone Koorn voort bracbt ." Hetzelfde
dus wat de Vries zelf aan den Gouverneur van Virginia had voorgebouden, en daartegen was redelijkerwijze niets in to brengen .
Enkel daadwerkelijke kolonisatie onzerzijds had de Nederlandse
aanspraken kunnen redden, maar bij gebreke daarvan schoven de
Engelsen steeds verder, en reeds begonnen zij zich eveneens to vestigen op bet Lange Eylandt, dat tot dusverre onbetwist Nederlands
was geweest .
Ons eigen bestuur had het er trouwens niet naar gemaakt dat de naburige volkeren diep respect voor ons gezag hadden kunnen krijgen. Zo was op een keer - nog vroug in de geschiedenis, in 1633,
toen Wouter van Twiller to Nieuw Amsterdam het bewind voerde
- een Hollandse kapitein Jacob Eelkens, die vroeger voor de oude
Compagnie van Nieuw Nederland wel eens in Fort Oranje aan de
boven-Hudson was geweest, met een Engels schip fangs Nieuw Amsterdam komen varen, met de bedoeling om bogerop to gaan handeldrijven . Ooze Directeur, een man van geringe waarde, list hem zijn
gang gaan, want hij durfde een schip onder Britse vlag niet aan to
houden . In zijn verbouwereerdbeid stood hij aan de karat alleen
maar wat to zwetsen, met een glas wijn in de hand, „ends bet Volck
begonnen hem altemael uyt to lacbgen, want tot bet Vaetjen Wijns
wistense wel raedt om datelijck uyt to drincken, al haddender nocb
ses Vaetjens Wijns geweest ."
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Later aan tafel zei de Vries, die toen juist ter rede lag, den Directeur, „dat by groote malligheydt bedreef . Alst mijn saecke waer geweest, so wilde ick hem van 't Fort vandaen gheholpen hebben met
Boonen van acht pout IJsers, en hadden hem de Revier niet laten
op zeylen; ende ick verhaelde hem als de Engelse ons eenige overdaad deden in Oost-Indien dat wy weer toe tasten soude, datje anders geen deegh met dat Volck hebt, want sy soo hooveerdigh zijn
van natuer, datse meynen Batter alles toekomt, ende waert mijn
saeck, ick soude hem het Schip de Sout-Bergh (Bat juist voor Nieuw
Amsterdam lag) na senders ende laten hem de Revier weder afhalen
ende jaghen hem de Revier uyt ."
Hiertoe ging Wouter van Twiller Bars eindelijk schoorvoetend over .
Bij Fort Oranje werd de indringer achterhaald, die daar reeds lustig
aan het pelzen ruilen was. Zijn voorraad werd toen in beslag genomen, en leeg stuurde men hem de rivier weer af. Deze keer was het
prestige van ons gezag Bus nog juist op het nippertje gered .
Maar de Vries geeft naar aanleiding van Bit aarzelende optreden
door het Hoofd van het Nederlandse bestuur zijn verwondering to
kennen „Bat de West-Indische Companie sulcke narren in 't Landt
stuerde, die niet en wisten als van droncke drincken . In Oost-Indien
maecken geen Commandeer ofse hebben lange eerst dienst gedaen,
Batmen siet datser bequaem toe zijn, maar de W. I . Companie sent
ten eersten als groote Meesters van Volck die haer levers geen Comande ghesien en hebben, daerom moet het to niet gaen ." Nu, deze
sombere voorspelling is helaas maar al to zeer uitgekomen, want
ook toen er eindelijk een flinkere figuur met de leiding van Nieuw
Nederland werd belast, was het reeds to last om het verloren aanzien to herwinnen, en bovendien liet de schriele Compagnie hem
zonder de vereiste krachtsmiddelen zitten .
Met bijzondere bitterheid hekelt de Vries Bit bekrompen inzicht van
Heren Negentien ter gelegenheid zijner thuiskomst van zijn eerste
refs, toen een partijtje bevervellen, die hij naar zijn inzicht geheel
volgens zijn goed recht gekocht had, in beslag genomen werd, als
zijnde door „lorredrayery" verkregen. ,,Was Bat niet een schoon
dinck - zo zegt hij - Bat niet waert was om van to spreecken ; hierom moest ons werck van Colonien to maecken blijven stil staen,
waer van de plaetse noch onbewoondt, soo Bat dese Bewinthebbers
tot Amsterdam anders niet hebben gedaen als in de KleveniersDoelen de Rinsche Wijn to drincken, de anderen mogten Kruyt en
Loot waer nemen ."
M
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De slappe houding van ons gezag deed onze buren van Nieuw Engeland steeds vrijmoediger worden . In 1632 had van Twiller van de
Indianen het stuk gronds gekocht waar toen het Huys de Hoope gesticht werd, onder commando van Jacobus van Corlaer uit Nijkerk .
Bij de monding van de Verssche Rivier had deze het wapen van de
Staten-Generaal aan een boom gespijkerd, en deze plek was vervolgens Kieviets Hoek genaamd. Doch reeds in 1635 haalden de Engelsen dit teken neer om daar zelf de nederzetting to bouwen die tegenwoordig Saybrook heet . Vergeefs zond van Twiller toen een sloep
nit om deze indringers weer to verdrijven : eenmaal daar genesteld,
lieten de Engelsen zulk een gewichtig punt allicht niet meer los . En
steeds dichter naderden zij de kern van onze kolonie .
In 1650 is Pieter Stuyvesant toen zelf eens naar Hartford gegaan
om met de United Colonies to praten over een redelijke afbakening
der grenzen. Reeds terstond was daarbij echter een geschilpunt gerezen, toen bleek dat Stuyvesant een brief gedateerd had to New
Haven in Nieuw Nederland. De Engelsen wensten dat er zou staan
New Haven in New England . Ten slotte verenigde men zich op een
compromis : New Haven, Connecticut.
Ook over de grensregeling werd men het bij die gelegenheid zo ongeveer eens, waarbij de Hollanders het fort bij Hartford mochten
behouden, terwijl echter de stad zelf aan de Engelsen werd toegekend. De kwestie van de Zuydt Rivier (de Delaware) werd opengelaten als zijnde voorlopig niet urgent ; dock op de meeste overige
punten kregen de Engelsen hun zin .
Dit hinderde Stuyvesant, want hij, de energieke man, moest nu naar
Nieuw Amsterdam terugkeren met het bericht, dat hij feitelijk nets
van belang had kunnen bereiken . Zijn geringe succes bij deze onderhandelingen had dan ook tot gevolg, dat in Nieuw Nederland de
ontevredenheid over zijn beleid toenam . Adriaen van der Donck, die
toen juist in Nederland was om over allerlei misstanden to klagen,
wilde nu terstond naar Amerika terug, maar de Lamer van Amsterdam hield Stuyvesant de hand boven het hoofd, en verbood van der
Donck, to vertrekken. Wel mocht Melijn, een andere kolonist, weer
naar Nieuw Nederland terug, nog wel met een vrijgeleide van de
Staten-Generaal ; maar op vertrouwelijk advies van de Compagnie
negeerde Stuyvesant dit vrijgeleide, en zelfs liet hij Melijn's schip
in beslag nemen, een daad waarvoor de Compagnie later een zware
schadevergoeding heeft moeten betalen. Melijn ging zich toen met
steun van bevriende Indianen op het Lange Eylandt verschansen,
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en ook to Nieuw Amsterdam zag hat er naar uit of er een oproer
onder de kolonisten zou uitbreken . In die woelige dagen ward Stuyvesant toen opeens gesteund door de Engelse ingezetenen van Nieuw
Nederland, die voor alles aandrongen op krachtig bestuur . En hierdoor aangemoedigd verstoutte onze Gouverneur zich toen om enige
Britse kolonisten die zich aan de Zuydt Rivier (de Delaware) trachtten to vestigen, eenvoudigweg to laten inrekenen .
Aan alles vial echter to zien dat de Engelsen hoe langer hoe meer
spijt kregen dat zij de Nederlandse vestiging, die als een wig tussen
hun beide voornaamste gebiedsdelen lag ingeklemd, niet terstond
in hat begin met wortel en tak hadden uitgeroeid . Steeds duidelijker ward hat dat de Hudson Rivier met omgeving hat baste stuk
van die gehele kust was . Te kwader ure had Engeland toegelaten
dat zich daar een andere natie kwam vestigen . En zo nam de begeerte toe om zich bij de eerste de bests gelegenheid wear in hat
bezit van dat grondgebied to stellen .
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Plattegrond van Manhattan tol aan de Wal, volgens het zgn . Castello-plan, 1660 .

Het benedeneinde van Manhattan in onze tijd .

Oudst bekende prent van Nievw Amsterdam, naar Joost Hartgers 1651 .

Lucht f oto van de plek waar voorheen Nieuw Amsterdam lag .
Links de Hudson, rechts Brooklyn .

NIEUW NEDERLAND
ONDER ONDEUGDELIJK BESTUUR
Het verval der West-Indische Compagnie begint zich of
to tekenen. Waar is de buit van onze kaapvaart gebleven2 Geestelijk levee in ons Amerikaanse dochterland.
Wouter van Twiller schoot in bekwaamheid to kort.
Welk een kittig stadje Nieuw Amsterdam reeds werd .
De onbeheerste daden van Willem Hief t als Gouverneur. Een gruwelijke Indianenoorlog brengt onze kolonie in gevaar. De patroon van Vriesendael most vrede
stichten tussen Roodhuiden en Swannekens .

Een vrolijk of opbeurend verhaal is deze geschiedenis van Nieuw
Nederland geenszins. Evenals bij elk ander relaas over landstreken
die wij bezeten, dock weer verloren hebben, vinden we in die gebeurtenissen en lotgevallen alle fouten terug, welke een koloniserende mogendheid maar kan begaan ; voornamelijk komen deze dan
neer op een to bekrompen inzicht van het moederland en op het uitzenden vans onbekwame, gemakzuchtige of lichtzinnige personen als
leiders der kolonie .
De eerste oorzaak overheerste intussen doorlopend alle andere . Zo
zien wij dan ook dat in Nederlands Brazilie zelfs een bekwame en
begaafde, ja voor dit doel bijna ideals figuur als Johan Maurits van
Nassau zijn task niet naar behoren ten einde kon brengen, omdat
de West-Indische Compagnie het juiste inzicht mists, terwijl ook de
Staten-Generaal hem in hoogste instantie in de steek listen .
Waar de landvoogd aandrong op het zenden van meer schepen en
soldaten, omdat hij anders het veroverde niet kon behouden, last
staan met nieuwe terreinwinst uitbreiden, daar antwoordde de
Compagnie met jammerklachten dat er zo weinig suiker werd afgescheept. Het oude spreekwoord „De Cost most voor de Baet uyt"
hing stellig niet bij Heren Negentien aan de wand . Er waarde in
hue vergaderzaal een geest rond van een zekere benepen sluwheid,
zoals men die wel sees bij zakenlieden van gering kaliber aantreft,
als surrogaat voor werkelijke koopmansbekwaamheid . Bovendien
was onze natie reeds bezig om door hare eerste generaties van flinke
kerels heen to groeien en to gaan sukkelen aan de gevolgen van een
to behagelijk gespreid bedje . Nog steeds werden er mannen van
doortastendheid en helder verstand geboren, dock reeds begon het
aan het werkelijke talent moeilijker to vallen om zich baan to bre99

ken door een kleverige masse van verwende vaderszoontjes, leeghoofdig en ijdel, gemakzuchtig en verkwistend in hun eigen leven,
dock onverzadelijk in hun veeleisendheid jegens de ondergeschikten, op de vruchten van wier werk zij tenslotte waren aangewezen .
Naarmate een geestesgesteldheid van deze aard-die tenslotte in de
pruikentijd alles overheerst heeft - thans reeds in het beheer van
de Compagniesbelangen begon door to dringen, verslapte dit lichaam
zienderogen, tot men in pleats ener vlotte onderneming van frisse
kerels een vergadering van jammerende geldschrapers bijeen meende to zien.
De beste en meest vitale elementen waren
zoals wij bij het bespreken der Patroonskolonies al zagen --- reeds op eigen geiegenheid zo'n beetje aan het vrijbuiten gegaan op een terrein dat feitelijk voor hun Compagnie gereserveerd had moeten blijven ; zelfs Bewindhebbers hadden zich niet ontzien our als mededingers hunner
gezamenlijke onderneming op to treden, teneinde op die wijze in de
eerste pleats hun eigen belangen in veiligheid to brengen . Sours
zelfs werd zulk een particuliere bedrijvigheid rechtstreeks op kosten der Compagnie verricht, zoals wij zagen bij de zonderlinge figuur, toen een van de Heren Negentien en een ex-Directeur van
Nieuw Nederland zo waarlijk hun concurrentie met de vennootschapsbelangen camouf leerden onder de Zweedse vlag .
Eveneens deze particuliere ondernemers bleken zich echter niet zelden aan soortgelijke fouten to bezondigen, waardoor ook de kans our
langs die weg een blijvende welvaart to verkrijgen, verknoeid werd
nog voor zij zich had kunnen ontwikkelen . Onze goede vriend David
Pietersz de Vries, die zich aan de beneden-Hudson een bijzonder
gunstig gelegen terrein voor het vestigen van een kolonie had uitgezocht, schreef opgetogen over deze „Valeye deer wel voor tweehondert Beesten Hoye ken op wassen, ende dertigh morgen KoornLandt op is, deer ick Tarruwe op gehad hebbe, 't welck in de lenghte
wies hooger als de langhste Man die deer in 't Land was ; hier waren
oock twee schoone afvallen (watervallen) die van 't Geberghte vielen, daermen twee schoone Moolens koste opsetten, our Koorn to
malen of to Plancken to sagen met Saeg-Molens ." Kortom : er zat
muziek in zulk een onderneming, en ongetwijfeld was de Vries met
zijn initiatief, werkkracht en levenslust wel de man die dear lets
groots van had kunnen maken. Maar wet deed zijn compagnon, Bewindhebber der Compagnie? Niets deed hij ! Hij stuurde geen boerengezinnen, geen vee, geen gereedschappen of wet ook, hoewel dit
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alles tevoren bij contract was afgesproken . En bitter last de Vries
zich dan ook over dezen vennoot uit, „dewelcke meynde Batmen
Colonies konde maecken sonder kosten of Volck ."
Dan hadden Kiliaen van Rensselaer c .s . het tenminste handiger gedaan : grotendeels op kosten der Compagnie . Doch vervolgens was
de Compagnie weer to begerig geworden om van de kolonisten en
kooplieden to gaan trekken en de vrucht to oogsten aleer deze rijp
was. Bovendien spookte aan Heren Negentien nog steeds de gedachte
aan buit door het hoof d, zoals in de dagen toen Piet Hemn de Spaanse
Zilvervloot binnenbracht. Herhaaldelijk nadien zijn er opnieuw
machtige vloten uitgerust, die naar de Caribische Zee moesten reizen om Bat kunststukje nog eens to herhalen ; vooral Cornelis Jot
heeft daar herhaaldelijk zijn uiterste best op gedaan . Maar ook de
Spanjaarden waren ondertussen voorzichtiger geworden, en zo leidde al deze krachtsinspanning ten slotte tot niets ; daarentegen zaten
Nederlands Brazilie en Nieuw Nederland al die tijd vergeefs uit
to kijken naar de schepen en soldaten, die zij zo dringend hadden
aangevraagd, maar die in plaats daarvan ter kaapvaart waren gezonden .
Doch ook al behaalde men op zee succes, was Bit dan niet toch een
eendagswinst die spoedig vervloog? En ware het Bus niet veel verstandiger geweest om bij tij ds het overzeese gebied to bevolken en tot
ontwikkeling to brengen, opdat onze dochterlanden tot blijvende
bloei zouden komen? Waar is de buit gebleven die de Duinkerkers
op ons hebben behaald, of die de Vlissingers van de Portugezen hebben afgenomen? Aldus vraagt de Vries. En in ruwe dock duidelijke
taal geeft hij terstond het antwoord : „'t is al tot roock verdwenen,
ende die Capers zijn tot niet geworden, hebben 't verdroncken onnuttelij ck, en aen de want gepist ."
Bij deze verkeerde inzichten van het moederland voegde zich nog

de talentloosheid der bestuurders die aan het hoofd der kolonie werden gesteld . Na Pierre Minuyt, die zich ten minste een f linken en
handigen kerel had getooond - ja misschien zelfs wel jets to handig -- was in 1633 Wouter van Twiller uitgezonden om als Directeur van Nieuw Nederland op to treden . Hij was een neefje van
Kiliaen van Rensselaer, en uit dien hoofde gevoelde hij zich klaarblijkelijk een man van betekenis, onmisbaar en onaantastbaar . Overigens echter beschikte hij over geen eigenschappen, die `hem bij
deze task to pas gekomen zouden zijn . Integendeel was Bit feitelijk
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wat men in de wandeling „een vent van niks" pleegt to noemen :
lui, slap, kletserig. Als enige lief hebberij scheen hij de kunst van
eten en drinken to beschouwen ; dit laatste vooral!
In zijn gevolg kwam een garnizoen soldaten van een goede honderd
man mee. Bovendien reisde in zijn gezelschap dominus Everardus
Bogardus, de eerste predikant die to New York heef t gestaan; hij
heeft er twee Gouverneurs versleten en den derde zien aankomen .
Voorts was er een schoolmeester aan boord, Adam Roelantsen,
eveneens de eerste van zijn soort in Nieuw Amsterdam .
De zorg voor de godsdienst - dock dan natuurlijk voor de ware!
gold in die dagen natuurlijk als een der voornaamste verplichtingen
van de Compagnie en van bet koloniale bestuur . Zowel to Nieuw
Amsterdam als in Rensselaerswij ck had de dominee zeer veel in to
brengen, en menigmaal werd bet aandringen van de predikanten op
strengere toepassing van godsdienstige inzichten wel eens wat to
krachtig gevonden. Doch vergeleken bij de godzalige geestesgesteldheid in bet aangrenzende Nieuw Engeland, waar alleen Rhode Island vrijzinniger opvattingen durfde to buldigen, dock de overige
samenleving door strenge tbeologische normen werd beheerst, genoten de kolonisten van Nieuw Nederland een betrekkelijk ruime
vrijbeid van geestelijk leven .
Ingegrepen werd van de kansel hoofdzakelijk tegen feestelijkheden,
zoals bet vieren van „vastelavont", waarin de dominees bet beidense feest van Bacchus meenden to herkennen . Aldus vertelt Eekbof in zijn uitvoerige studie „De Hervormde Kerk in Noord Amerika ." Eveneens tegen het oude volksvermaak van „gaps of reyden"
maakten de predikanten bezwaar . Dit spelletje bestond bierin dat
een levende gaps, wier kop met zeep was ingesmeerd, op ongeveer
drie meter boven de grond werd opgehangen, en dan moesten ruiters tracbten, onder bet doorrijden ineens de kop er of to rukken .
Het protest der zieleberders was ecbter niet gericbt tegen de beestachtige wreedbeid van dit tijdverdrijf, maar bet berustte uitsluitend op godgeleerde gronden. En toen Stuyvesant op een keer in
een opwelling van menselijk fatsoen dit barbaarse gansafrijden verbood, kreeg hij bet terstond to kwaad met de gemeenteraad van
Nieuw Amsterdam, die in deze vorm van sport nets ontoelaatbaars zag.
wat door den dominee wel werd toegestaan was de „ommeganck"
die op Kerstmis met muziek en trommels door de stad gebouden
werd, achter een oranjevlag aan .
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Het onderwijs in Nieuw Nederland droeg uiteraard alle kenmerken
van het leven in een kleine kolonie temidden van een onmetelijke
wildernis . De eerste schoolmeester is gaandeweg afgezakt en eindelijk terechtgekomen in het gezelschap der meest verlopen dorpsdronkaards . Hij werd opgevolgd door Jan Stevensen, die getracht
heeft, er van to maken wat hij kon . Tekenend is dat in die dagen
het schoolgeld twee bevervellen per jaar en per kind bedroeg . Voorzover het lager onderwijs betrof kon Nieuw Nederland de vergelijking met de naburige Britse nederzettingen wel doorstaan, want in
Nieuw Engeland werd uiteraard het beginsel der wijsheid vooral
gezocht in de vreze des Heren ; en de deftige plantersfamilies in Virginia vonden allicht dat een geboren gentleman, mits hij maar goede
manieren leerde, verder geen onderwijs nodig had . Wel echter is er
reeds in 1636 nabij Boston een inrichting voor hoger onderwijs gesticht, die Harvard College werd genoemd, en waaruit zich de
wereldvermaarde Universiteit van die naam heeft ontwikkeld .
Een drukpers heeft er tijdens het Nederlandse bewind nooit in
Nieuw Amsterdam bestaan . Ook hierin is Nieuw Engeland ons
vooruit geweest, want reeds in 1639 is aldaar de eerste drukpers
ingevoerd.
Het tamelijk drukke handelsverkeer en het cosmopolitische karakter hetwelk dientengevolge de hoof dstad van Nieuw Nederland
gaandeweg aannam, hebben in onze kolonie op den duur geleid tot
het postvatten van opvattingen en levensgewoonten die in wezen
breder en democratischer waren dan in de beide sterk uiteenlopende buurkolonies der Engelsen . Aldus is het ook in alle latere eeuwen gebleven : in New England een stijve provincials inslag, die ook
door de latere opkomst van industrie en andere bedrijven niet veel
losser geworden 7s ; en in de Zuidelijke staten na afloop van de bloeitijd een „splendid isolation", als van een verarmde plattelandsadel,
die zich nog slechts door enkele toegedane bedienden omgeven
west . Daar tussenin ligt New York, the Big Burg, de mengkroes
waar 's werelds rassen en volkeren, zelfs de meest verdrukte en
achterlijke, in korte tijd worden samengesmolten tot den typischen
grotestadsmens met al zijn deugden en gebreken,
dock stellig
een levendig wezen!
Reeds pere Jogues, de Franse Jezuiet die in 1642 door de omen uit
de handen der Irokezen werd verlost, heef t geconstateerd, dat er to
Nieuw Amsterdam niet minder dan achttien talen gesproken werden. In 1654 zijn uit Nederlands Brazilie de eerste Israelieten
de
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Portugese Sephardim
naar Nieuw Nederland gekomen, zevenentwintig man sterk . Zij waren er aanvankelijk niet zeer welkom en
weinig in tel . De grote opkomst van New York als toevluchtsoord
voor het Oude Volk dateert pas uit de jaren van sterke immigratie
in de 19de eeuw.
Het is niet de moeite waard our bij Wouter van Twiller's weifelende
en van alle talent ontblote bestuur nog lang to blijven stilstaan . Wij
hebben hem of en toe zien optreden, en dan was het zeld~n jets
goeds wat hij deed. Vooral zijn wankelmoedigheid bedierf alles, ook
al had hij sours een veelbelovend begin met jets gemaakt . In 1638
was hij, na vijf jaar van gebeuzel en van particuliere bevoordeling,
in Nieuw Nederland onmogelijk geworden, en nu werd hij vervangen door Willem Kieft .
Deze was ongetwijfeld een krachtiger mens dan de jammerlijke van
Twiller. Maar tegenover deze meerdere vitaliteit stonden andere
eigenschappen, die hem voor deze task volkomen ongeschikt maakten. Hij was weinig onderlegd en niet zeer met verstand begaafd,
dock wel snel van besluiten en bovendien zeer verwaand . Wat kan
er van zulk een karakter voor een leiding uitgaan? Men zag dan
ook geschieden wat onder die omstandigheden to verwachten was :
de Directeur trad met grote branie op, wist alles alleen wel, zwetste
er maar op los, en blunderde zodoende van de ene domheid in de
andere.
Bij de overige ingezetenen stond deze Kieft dan ook niet in hoog
aanzien . De verstandigsten onder hen hadden spoedig zijn mast genomen en namen voortaan oak geen blad meer voor de mood, wanneer zij tot of over den Directeur spraken .
Niettemin was het onder zijn bestuur, dat er voor het eerst een
volksvertegenwoordiging is bijeen geroepen . Dit lichaam bestond
uit twaalf van de beste burgers, waaronder ook David Pietersz de
Vries en Kuyter de Deen . Voorzitter was de Vries.
Intussen trok gouverneur Kieft zich van zijn parlement niet al to
veel aan, behalve wanneer hij zich ervan kon bedienen our zijn
eigen daden to dekken. Zijn bewind droeg doorlopend alle kenmerken van willekeur ; zelfs ervaren en gemoedelijke mannen, zoals de
Vries, die bovendien toch waarlijk niet op zijn mondje gevallen was,
schoten to kort in overredingskracht our den Directeur van onbesuisde ondernemingen of to houden .
In dat tij dperk was de kolonisatie juist weer eens wat uitgebreid
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door nieuwt vestiging van boeren . Ditmaal waren het niet alleen
Nederlanders geweest, dock ook Hugenoten ; en bovendien nam het
aantal Engelse kolonisten op ons grondgebied allengs toe . Een en
ander bracht ook in allerlei andere opzichten meet vertier in Nieuw
Amsterdam. Het gevolg was dat er een Stadsherberg werd gesticht,
op de plaats waar later het Stadhuis is gebouwd . Ook werd er voor
het eerst een bouuwerij opgezet . De kerk, die aan den Heiligen Nicolaas was gewijd, werd voorzien van de klokken die Boudewijn Hendricks, burgemeester van Edam en opperbevelhebber over een grote
scheepsmacht der West-Indische Compagnie, in 1625 uit Porto Rico
had meegenomen, toen hij op dat eiland de stad San Juan plunderde. In die tijd moet Nieuw Amsterdam een stadje van omstreeks
2500 inwoners zijn geweest, terwijl Virginia in diezelfde periode geschat werd op een bevolking van ongeveer tien duizend blanken .
Er lagen toen op Manhattan ruim dertig bouwerij en, en eveneens
op de eilanden en vaste oevers rondom waren tal van landbouwbedrijven gevestigd, waarvan wij in vorige hoofdstukken reeds enkele
hebben bezocht . Aan nieuwe boeren werd in die dagen niet alleen
vrije overtocht toegestaan, maar ook konden zij hun bouwerij met
vee incluis op afbetaling krijgen . Eeuwen later hebben wij dit stelsel weer uit Amerika naar Europa overgeplant . . .
Men moet overigens niet denken dat er in die tijd to Nieuw Amsterdam maar op los geleefd werd of dat het er een tuchteloze of eigengereide samenleving was. De rechtspraak kon waarlijk zeer streng
genoemd worden, waarvan een merkwaardig voorbeeld hier wet
even vermelding mag vinden . Negen negers hadden een tienden
neger vermoord, en dit ontoelaatbare variant op het bekende kinderliedje moest natuurlijk naar behoren gestraft worden . Maar behalve levende wezens waren negers bovendien roerend goed en een
onmisbaar bestanddeel van de veestapel, alsmede van het gereedschap der koloniale bedrijvigheid. Het zou dus to duur geworden
zijn om hen alle negen op to hangen, en zo werd als middenweg
tussen kapitaalsvernietiging en rechtsgevoel besloten, dat een hunter zou worden uitgeloot voor de galg . Dit was echter toevallig een
bijzonder zware kerel, dusdanig dat de galg onder zijn gewicht
brak. Overeenkomstig een ongeschreven wet van erbarmen werd hij
toen van een verdere terechtstelling verschoond, en dat hij deze genade verdiend heeft, kon later officiele erkenning vinden, toen deze
neger tesamen met een stet andere slaven wegens langdurig goed
gedrag met de vrijheid werd begiftigd .
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Ook blanken plachten ingeval van ernstige delicten to worden gefusilleerd of opgeknoopt . Niet voor nets vertonen de meeste prenten
van Nieuw Amsterdam de galg op de voorgrond!
Een van Kieft's meest ondoordachte en noodlottige daden 7s geweest zijn oorlog met de Indianen . Deze onbesuisde vlegel had nooit
de moeite genomen om zich een voorstelling to maken van de ware
aard der inboorlingen. Voor hem waren zij slechts wilden, en daarmee vogelvrij . Zijn visie op deze kinderen des lands kwam ten
naastebij overeen met die der vrome settlers in Nieuw Engeland,
wier mening luidde : ,,the best Indian is a dead Indian ." Tot het
bereiken van deze ideale toestand nu wilde ook Directeur Kief t
gaarne medewerken . Van enige aanleiding om tegen de Roodhuiden
to velde to trekken kon waarlijk niet gesproken worden . Er kwamen van tijd tot tijd weliswaar wrijvingen voor, maar dan lag gewoonlijk de schuld aan weerskanten, of wel de ene daad was door
de andere uitgelokt.
Met de Indianen viel namelijk over het algemeen heel behoorlijk
om to gaan mits men hun eigenaardige inborst maar begreep. Boven
alles stonden bij hen de krijgsmanseer en het begrip van vergelding. Was er door de blanken een Roodhuid gedood, dan kwam den
Indianen volgens hunne opvattingen het volste recht toe om een
blanke to gaan ofmaken, onverschillig wien . Legde de tegenpartij
zich flu bij zulk een afrekening neer, dan was het geval daarmee
afgedaan. Maar reageerden de Europeanen op een dergelijke in hun
ogen willekeurige wandaad door op grote schaal inboorlingen neer
to leggen, dan antwoordden de Indianen daar weer op met een nog
grotere moordpartij .Onze intelligence vriend de Vries had voor deze
opvattingen wel gevoel . Hij noemt hen herhaaldelijk „wraakzuchtig
als Italianen." Tevens echter verklaart hij „maer doet haer geen
quaed sy sullen U oock geen quaed doen ." Een merkwaardig voorbeeld van deze wonderlijke roerselen in het Indiaanse gemoed
wordt verteld van een Hollander, die bezoek kreeg van een Indiaan voor het ruilen van bevervellen tegen duffel ; terwijl hij zich
in een kist bukte om de ruilwaar daar nit op to diepen, zag de
Roodhuid een bijl staan, en zonder zich een ogenblik to bedenken,
hakte hij den Hollander daar de nek mee door . Op een vraag van
onze Overheid waarom deze Indiaan zo geheel zonder enige aanleiding zulk een gruwelijke daad had verricht, liet de stam antwoorden, dat deze man als kleine jongen, toen het fort nog gebouwd
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werd, eens had meegemaakt hoe zijn oom door de Hollanders was
beroofd en gedood, en toen had hij zich voorgenomen om dit later
op de Swannekens to wreken .
In dergelijke gevallen toonden de Indianen zich gewoonlijk echter
gaarne bereid om een zoenprijs to betalen aan de weduwe of andere
benadeelden, bijvoorbeeld in de vorm van een hoeveelheid zeewant, die als passende schadevergoeding kon worden beschouwd ;
of anders boden zij satisf actie aan door strenge bestraf fing der
schuldigen, zoals de Vries vertelt . Een Indianenopperhoofd, „quam
met groote Triumphs en bracht een Doode-handt aen een Stockjen
hanghende, seggende dat het de Handt was van de Overste die ons
Volck op 't Staten Eyland doodghesmeten ofte met Pijlen gheschooten hadden, ends dat by dat om onsen't wills gewroken hadde, door
dien by de Swannekens (soo sy de Duytsen noemen) lief hadde ends
sijn bests Vrienden waren ." Zulk een loyale houding verdiende
waarlijk onze voile aandacht. En zolang Nieuw Nederland nog niet
krachtig genoeg bevolkt en versterkt was, moest het voorlopig werkelijk de bests tactiek heten om op zulk een wijze in 's hemelsnaam
de zaak maar tot een einde to laten komen .
Doch Kieft was een heethoof d. Bij iedere voorkomende aanleiding
wilds hij fors optreden en „den Wilden de beck doers vegen ." Daardoor werden kleine en geisoleerde voorvallen uitgebreid tot algemene oorlogen. Onze Engelse buren zagen met leedvermaak toe
hoe deze opgeblazen Hollander zich hoe langer hoe dieper in de
moeilijkheden met de Indianen vastwerkte . Vergeefs trachtten de
Vries en anderen hem tot kalmere inzichten to brengen : „last dit
werck blijven, ghy wilt de Wilden den beck breken, maar ghy suit
onse Natie oock doers vermoorden ." Niets hieip echter, want Kieft
wilds zich het genoegen van een grote klopjacht op de Indianen niet
laten ontnemen. Inplaats van de over het algemeen goedgezinde Indianen to steunen tegen overvallen door woeste stammers uit het
binnenland, hoopte hij de trust-Indianen tussen de Hollanders en de
Mohawks in de tang to nemen en to vernietigen . De eerste volksvertegenwoordiging, welke hij bijeenriep, kon gerust beschouwd
worden als een trucje om de gehele kolonie tot een oorlog op to
zwepen en haar tevens daarvoor medeverantwoordelijk to makers .
Tot zijn teleurstelling wilds de meerderheid echter van een gewapend optreden nets weten. Toen heef t Kieft door drie van de raadsleden, op wier steun hij door dik en dun kon rekenen, een oorlogszuchtig document laten opmaken, alsof zij namens de gehele verga1 07

Bering spraken, en op grond van deze vervalste verklaring is hij
vervolgens in Februari 1643 zijn aanval op de Indianen begonnen
met een gruwelijke moordpartij .
Onze tegenstanders waren eigenlijk alleen de zogenaamde Rivieren Kust-Indianen, waartoe o . a . behoorden de Algonquins, de Ranitanghe of Raritaniers op het Lange Eylandt en de Mayekanders of
Mohicanen van de Hudson-monding . De Maquas of Mohawks of
Mahakunosers van de bovenrivier bleven er buiten, want zij konden met de Swannekens van Rensselaerswijck heel goed overweg,
en zelf s hebben deze bevriende Indianen die kolonie behoed voor
het gevaar om door de woedende inboonlingen van benedenstrooms
onder de voet gelopen to worden .
Het optreden van Kieft is volgens de Vries beestachtig geweest, en
verontwaardigd roept deze rondborstige zeeman uit : „Heef t Due
d'Alba inde Nederlanden wel meer quaets aengerecht?"
Weldra keerde echter de kans. In grote zwenmen overvielen de
Roodhuiden de bouwerijen in de omgeving, waarbij zij de bewoners op gruwelijke wijze afmaakten en de behuizingen towel als de
gewassen in brand staken of anderszins verwoestten . Ook de beide
plantages van de Vries werden afgelopen . Van Vniesendael bleef
slechts een puinhoop over ; alle bewoners waren vermoond, als toevallige slachtoff ers van Kieft's onbekookte - oorlogszucht. En wanneer de Roodhuiden stelselmatig de oorlog hadden voortgezet, zou
het er voor Nieuw Nederland bedenkelijk uitgezien hebben . De
Indianen toonden zich echter reeds met de vergelding voldaan, en
toen de grote wederzijdse moordpartij was afgelopen, verschenen
er voor het Fort Amsterdam drie hunner met een witte vlag om
voor to stellen, Bat men nu maar weer eens over de vrede moest
gaan onderhandelen . De krijgshaftige Directeur durfde echter zelf
niet eens met hen to praten . Aan David Pietersz de Vries, die in
weerwil van de grote schade die hij persoonlijk geleden had, nog
steeds vertrouwen stelde in de redelijke gevoelens der Roodhuiden,
wend toen de netelige task opgedragen om met de wilden to gaan
overleggen .
Onbevreesd is de Vries toen in een kano met de boodschappers meegevaren, slechts door een Hollander vergezeld. Zij pagaaiden hen
zeven mijlen yen buitenwaarts naar een plek waar hun sakima of
sachem (Groot-Opperhoofd) verblijf hield. „Daer vonden wy de
Overstep die maer een Oogh hadde, met noch twee a drie-hondert
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Wilden, ende omtrent dertig Huysen, leyden ons in sijn Huys en
tracteerde ons van 't geen datse hadden, als Oesters, Vis, ende
sprack tegens ons wy moesten flu wat rusten, ende souden morgen
vroegh vande saeck spreken daer wy om gekomen waren ." Wel opmerkelijk, deze waardige houding van den Sachem om eerst de afgevaardigden gastvrij to onthalen en zolang de onderhandelingen
to laten wachten. In dat gezelschap ontmoette de Vries ook een Indianenfamilie nit de buurt van Vriesendael, wat hem aanvankelijk
een slecht teken leek . Maar de Roodhuid stelde hem gerust, noemde
hem een goed Opperhoofd en constateerde dat de Vries gekomen
was „om Rancontijn Marinit to macclien, dat is op haer spraeck
Vrede ."
„Alst flu begon to dagen, wierden wy opgeweckt en van een Wildt
gehaelt, bracht ons in 't Bosch, en doers WY daer quamen soo waren
daer sesthien Overste, en gongen rontom ons sitters dat wy in een
rinck zaten, ende daer was een onder die hadde een bondeltje stockjens, en was de beste bespraeckt, die begon in 't Wilds sijn Oratie to
doers ; verhaelden doers WY op haer Kusten eerst quamen, dat wy
somtijds geen Fictualie en hadden, setters ons haer Boonen en
Turckse Tarruwe (mais) by, en sy behulpender met Oesters en Vis
t'eten, ende nu voor recompens sloeghen haer Volck doodt, en dap
leyde by een Stockjen neer, dat was een Punct. Verhaelden oock
dat in 't begin van ons varen hadden die Luyden bewaert als het
Appel van haer Oogh, ja hadden haer haer Dochters gelanght om
by to slapen, daerse Kinderen by geteelt hadden, ende daer liep
menigh Wildt die van een Swanneken toegestelt was, ende waren
nu soo schelmachtigh en smeten ons eyghen bloedt doodt, ende
leyde t'elckens een Stockjen neer ."
„Het Stockjen neer to leggen begon my to verdrieten, also ick sack
dat hij daer noch veel inde hand hadde, ende ick begost to seggen
dat ick alle dese dingen wel wist en dat het onwetende geschiedt
was, sy souden met ons aen 't Fort gaen, de Governeur soude haer
schenckagie gheven tot Vrede to maecken . Vereerden ons elck thien
vaem Zeewan dat haer Geld is, yder vaem vier gulden . Ende doens
resen sy allegaer op, en spraken sy wilden met ons naer 't Fort gaen
ende spreken met onse Governeur Willem Kieft ."
Aldus geschiedde, hoewel er van Indiaanse zijde nog even bezwaar
gemaakt werd om zich met zoveel opperhoofden tegelijk binnen
het fort to wagers . „Doers wasser een Overstep die met my heel bekent was, die sprack wy sullen op u woordt mede gaen, want de
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Wilden hebben noyt leugens by u bevonden alsse wel by d'ander
Swannekens gedaen hadden . Eyndelij ck gongen met ons twintighen
in een Cano sitters ofte een holle Boom, dat haer Vaartuyg is, en
hadden boven een handbreet boorts niet boven Water ."
Na enige vijven en zessen werden alle stammers door geschenken
tevreden gesteld . Alleen liet Kieft zich ook hierbij weer van zijn
meest onbezonnen en tactloze zij de kennen . Een welgezind opperhoofd kwam waarschuwen tegen een gisting onder de jongere Indianen, die zich nog steeds van wraakgevoel bezield toonden . Hierop
zei de Gouverneur: het opperhoofd moest „die jonghe Kapvogels
van Wilden, die de Swannekens weer den Oorlogh wilden aendoen
laten dood-slaen, by wilden hem tweehonderd vaem Zeewan gheven." Toen begon de Vries hem uit to lachen bij de gedachte „dat
de Wild soude sijn Vrienden dood-slaen om twee-hondert vaem
Zeewan, dat acht-hondert guldens is dat om onsen 't wi11e : 't is we!
waer dat sy dat malkanderen wel doers alsse vyandschap teghens
malkanderen hebben, maer niet om vreemde Natiens wi11e . Doers
sprack de Wild dat het selve door hem niet kost gedaen worden,"
en zonder betaling nam hij daarna op zich om to trachten, de geprikkelde gemoederen zo goed mogelijk tot rust to brengen . Hoe
fijntjes zette deze eenvoudige Roodhuid den minderwaardigen blanke hier op zijn plaats!
Een andere bron zegt dat de vrede officieel gesloten is ten huize van
Jonas Bronck, een Deensen kolonist, die op Bronck's Landt zat .
Naar hem heet een gedeelte van New York, aan de overzijde van de
East River, the Bronx, en ook in andere gedaanten, zoals van het
villadorp Bronxville en niet to vergeten van de wereldvermaarde
Bronx cocktail is deze naam bewaard gebleven .
Het bericht over de moeilijkheden met de Indianen was inmiddels
ook tot West-Indie doorgedrongen, en toen juist in die tijd het Compagnieschip de Blauwe Haen met 130 soldaten uit Nederlands Brazilie op Curacao aankwam, stuurde Pieter Stuyvesant, die kort
tevoren tot Directeur van dat eiland benoemd was, deze strijdmacht
terstond door naar Nieuw Nederland . Dit was een hoogst welkome
versterking van onze troepen ; maar een onverbeterlijke woesteling
als Kieft moist van dergelijke middelen toch slechts misbruik to maken . En zo begon hij opnieuw de oorlog tegen de Indianen, wederom
op de meest onbesuisde wijze.
In een heldere winternacht trok een legertje van honderdvijftig
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Hollandse soldaten onverhoeds op de Algonquins los, waarvan zij
omstreeks zevenhonderd man doodden. Opnieuw was nu in Nieuw
Nederland de he1 losgebroken, zodat de gehele bevolking zich thans
tegen het zinneloze beleid van den Directeur keerde . „Ende sulcke
Tyrannye wierde by de Companies Dienaers gepleeght, dat verde
is van vriendschap met de Inwoonders to waken ." Aldus halen wij
voor het laatst de Vries aan, die bij zijn afscheid uit Nieuw Nederland den doldriftigen Gouverneur nog had voorspeld dat diens laffe
moordpartij op een keer wel eens op hem gewroken kon worden .
Eindelijk vond de algemene ontevredenheid over Kieft's beheer ook
in het moederland weerklank, want blijkbaar was de man zelfs nog
to onnozel geweest om zich bijtijds in de kringen van Heren Negentien to voorzien van kruiwagens die hem door iedere situatie hadden kunnen heenslepen, zoals toen niet ongebruikelijk was . Hoe dit
ook zij, hij was nu onmogelijk geworden, en hij moest toezien, dat
de West-Indische Compagnie, het geharrewar woe, eindelijk een
nieuwen Directeur naar Nieuw Amsterdam stuurde om Willem
Kieft, den bloeddorstigen beul der Indianen to vervangen, en de
orde in de kolonie to herstellen. Deze nieuwe man was Pieter
Stuyvesant .
De voorspelling die David Pietersz de Vries bij zijn vertrek jegens
Kieft geuit heeft, is reeds kort daarna op dramatische wijze vervuld . Want het schip dat hem naar het vasteland terug zou brengen,
is op de Engelse kust vergaan, en daarbij is de ex-Directeur van
Nieuw Nederland jammerlijk verdronken, tesamen met dominus
Bogardus, die in Nieuw Nederland altijd zijn tegenstander was geweest, en die toevallig per zelfde gelegenheid huiswaarts keerde .
Twee invloedrijke ingezetenen van Nieuw Amsterdam, de reeds
vroeger vermelde Melijn en de Deen Kuyter, van de bouwerij
Zegendael, die eveneens deze refs meemaakten, wisten zich to redden. Zij hadden merkwaardig genoeg als gevangenen gereisd, want
toen zij het voornemen to kennen hadden gegeven om Kieft in Nederland to gaan aanklagen wegens zijn wanbeheer en wegens zijn
rampzalige oorlogmakerij tegen de Indianen, had de nieuwe Gouverneur hen uit de kolonie verbannen en in arrest weggezonden ;
immers Stuyvesant voelde er niets voor dat een afgetreden Directeur door zijn vroegere onderdanen voor de vierschaar gesleept kon
worden, want zulk een lot zou later hemzelf evengoed to beurt kunnen vallen.
Ingevolge deze schipbreuk kwamen Melijn en Kuyter dus welis111

waar op vrije voeten in Nederland aan, maar de hoofdschuldige en
de meest gezaghebbende getuige waren flu niet meer in levee, en
Heren Negentien hebben het toen voor de wijste partij gehouden, to
weigeren om deze beide aanklagers aan to horen .
Aldus ontkwam Willem Kief t aan de gevaren van een rechtsvervolging in het moederland door een jammerlijke dood in de golven .
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PIETER STUYVESANT VERSCHIJNT TEN TONELE
Kaapvaart was een vorm van oorlogvoeren en zakendoen tegelijk . Wij waren liever vreedzaam blijven handeldrijven. De West-Indische Compagnie moest het grotendeels van de buit hebben . Er ontstaat behoefte aan
een eigen steunpunt in de Kraal . De voordelen van bet
eiland Curacao leiden tot bezetting . Een dichtende Gouverneur der Nederlandse Antillen. De strijd om Sint
Maarten kost den Landvoogd eeri been . Curacao en
Nieuw Nederland onder een bestuur verenigd. Een Directeur-Generaal met een houten been stapt to Nieuw
Amsterdam aan wal.

Van de aanvang of is de West-Indische Compagnie een onderneming met zeer uiteenlopende doeleinden geweest . Weliswaar stond
het handeldrijven, het zakendoen op de voorgrond, maar de heren
konden zich menige goede zaak voorstellen die nu niet bepaald handel genoemd mocht worden. Laten wij het kind maar gerust bij de
naam noemen : de kaapvaart! Wij bevonden ons immers in oorlog
met Spanje en dientengevolge tevens met Portugal, zolang dat land
namens de Spaanse kroon wend bestuurd . In tij den van oorlog voer
men ter kaapvaart, want ieder schip onder de vlag des vij ands was
goede buit.
Op deze wijze hadden de vroegste voorvechters der Nederlandse
vrijheid de geldmiddelen weten to bemachtigen die nodig waren om
de strijd tegen hun onderdrukker to kunnen volhouden . Zolang onze
handel van de zee was weggevlucht, moest de kaapvaart voor de onmisbare inkomsten zorgen. Niet alleen de kapers zelf vonden daar
bast bij, dock eveneens de nog maar wankele Overheid, de reeds geheel van have en goed ontblote Prins, en tenslotte ook de ontwrichte
burgerij, - zij alien waren in die benauwde dagen grotendeels aangewezen op wat de kaapvaart binnenbracht.
Dit was geen collectieve zeeroof uit particulier winstbejag, zoals in
de Middeleeuwen de Victualiebroeders en de Likedelers die hadden
uitgeoefend ten koste van vreedzame Nederlandse of Hanseatische
koopvaarders . Ook waren dit geen losse zeeschuimerijen van zelfstandige ondernemers die in de zogenaamde „vrije nering" een
deugdelijker middel zagen om snel fortuin to makers dan in de
moeizame handel . Neen, in de speurtochten der Watergeuzen en in
de kaapvaart die zich op een ruimer terrein gaandeweg daaruit ontwikkelde, vie! zeer duidelijk het karakter i/an een oorlogsdaad to
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herkennen . Het doe! was in de eerste plaats, afbreuk to doen aan
's lands vij and . Dit oogmerk kon men allereerst volvoeren door
's vijands schepen to doen zinken, stranden of verbranden . Voorts
kon men zijn havens blokkeren, bombarderen en in brand steken .
Maar hat aldus verkregen voordeel woog dubbel zwaar, indien men
er vechtend in kon slagen, de schepen of hun lading in eigen bezit
to krijgen of de inhoud van 's vij ands pakhuizen aan de wal als bait
naar hat vaderland over to brengen.
'i ie gewoon tar „vrije nering" voer, was een zeeschuimer, en kreeg
ingeval van gevangenneming hat lot van een piraat to ondergaan :
hangen of voetenspoelen of een gruwelijke dood in enigerlei andere
smadelijke gedaante . wie echter tar kaapvaart trok, was voorzien
van papieren verstrekt door zijn staatshoofd, waardoor men zijn
rang van oorlogvoerende kon aantonen ; in hat gavel der onzen waren dit dan kaperbrieven namens den Prins van Oranje . wie zonder
daze een zeerover zou zijn geweest, ward met zulk een brevet tot
belligerent, tot onderdeel van 's lands krijgsmacht .
Het heeft niettemin een tijdje geduurd alvorens de Nederlandse
schippers zich aan die nieuwe bezigheid konden wennen . Brave
jongens waren zij stellig niet, maar we! zat den onzen de overtuiging in hat bloed dat de baste en degelijkste bron van welvaart niet
de oorlog, noch ook de gelegenheidsroof was, maar de vreedzame
koophandel en de naarstige schipperij tot rail en vervoer van 's werelds goederen. Met kracht en ammo hadden onze havensteden dan
ook bijgedragen tot hat beteugelen van de zeeroof zoals die door
sommige kustvolkeren in de Noord- en Oostzee wel placht to worden beproefd ; onder dergelijke avonturiers vond men gewoonlijk
we! Scandinaviers, Balten en waddenbewoners, maar zelden werkelijke zeevaarders uit de grote handelscentra van toen, zoals Antwerpen, Amsterdam of Hamburg .
Eveneens op de Zuidelijke wateren verscheen de Nederlandse zeevaarder aanvankelijk slechts als vlijtige en bescheiden schipper, als
nuttige hulpkracht bij hat exploiteren van overzeese gewesten . Near
de trust van Guinea, naar Brazilie, naar de Caribische Eilanden, op a! dergelijke bestemmingen plachten de onzen reeds in de loop
der 16de eeuw to varen, zolang de Nederlanden nog een vreedzaam
en gewillig onderdeel vormden van de omvangrijke Spaanse monarchic. Toen Portugal tegen hat einde der l iddeleeuwen een nieuwe
vondst, de regenrijke en grazige Azoren tot ontwikkeling wilde
brengen, had men Framengos laten komen, die de veeteelt verston114
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-let enige bekende portret van Pieter Stuyvesant,
Directeur van Nieuw Nederland en Curacao .

De f tig oud-Hollands huffs aan het Waaigat
op Curacao .

De waterkant van Willemstad herinnert aan het
17e eeuwse vaderland .

Portugees-Israelitische gra f zerk op de oude Joodse begraa f plaats van Curacao .

den, dus Vlamingen, dat wil zeggen Nederlanders ; nog steeds dragen die eilanden als bij titel de oude naam Vlaamse Eilanden . Toen
de Spanjaarden de weelderige kust van Yucatan ontdekten, vormde
zich weldra een plan om deze vette streek door Nederlanders to
doen koloniseren, en alleen het chauvinisme der Castiliaanse hidalgos kon op het nippertje Karel V nog van deze gedachte doen afzien . Doch dat de Nederlanders ook in Spaanse ogee een zeer geacht
onderdeel des Rijks vormden, blijkt wel uit het felt, dat aan een der
vroegste nederzettingen in Costa Rica de naam Bruselas werd gegeven, ter ere van Brussel, hoofdstad van Flandes .
In die tijd, zeg tot aan het uitbreken van de opstand, ja zelfs nog
gedurende verscheidene jaren van de Tachtigjarige Oorlog, werkten de Nederlandse schippers dus met de Spanjaarden en Portugezen samen, hoofdzakelijk als vervoerders, dock ook wel als leveranciers van Europese goederen of als afnemers der koloniale voortbrengselen.
Geheel anders gedroegen zich reeds in die tijd de Franse en Engelse
zeevaarders, die op goed geluk de Oceaan doorzeilden, op zoek naar
Spaanse schepen of naar zwak bewapende posters aan de wal . Nauwelijks was de stad Havana gesticht, of Franse piraten tastten haar
aan . Reeds omstreeks 1530 werd menigmaal een Spaanse retourvloot uit West Indie op zee door „corsarios" van diezelfde nationaliteit overvallen en deerlijk geplukt . Later voeren ook Engelse avonturiers zoals Francis Drake en Thomas Cavendish en Walter Raleigh
langs alle Amerikaanse kusten, rovend ter zee en plunderend to
land. Maar de Nederlanders hielden zich toen nog aan de reele
handel.
Zelfs toen ons land reeds met Spanje in een oorlog op levers en dood
gewikkeld was, lieten de onzen niet dan schoorvoetend die vreedzame scheepvaart op 's vijands havens los . Het klonk paradoxaal,
maar de handel met onzen tegenstander moest ons de middelen verschaffen om hem met succes to kunnen bestrijden . Vandaar dat wij
hem graan en hout leverden uit het Noorden, en in ruil daarvoor
wijn, olie en zout meenamen, evenals trouwens de specerijen en de
edele metalen die van overzee werden aangevoerd . Bovendien zagen
de onzen er geen misdrijf in om den vijand, zo nodig en zo mogelijk,
to helpers aan wapenen en munitie, aan negerslaven om zijn mijnen
en plantages to bewerken, kortom aan alles wat hij nodig had om
zelf sterk en welvarend to zijn, -- en den onzen dus gelegenheid to
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geven om funk aan hem to verdienen . Met het aldus door ons verf om hem
kregen geld willen wij onzen klant-vijand vervolgens to
to vernietigen . . .
Voorwaar een wonderlijke figuur! Men ziet hear den ook geleidelijk
een wijziging ondergaan naarmate de onzen zelf sterker werden en
de oorlog desnoods ook wel zonder inkomsten uit dergelijke bronnen durfden to voeren . De volledige ommekeer voltrok zich echter
pas toen de Onoverwinnelijke Vloot van de zee geveegd was ; sindsdien werd ook onzerzij ds het bezoeken van Spaanse en Portugese
havens verboden. Doch in de Amerikaanse wateren is ook daarna
nog jaren lang door de onzen vreedzaam met de koloniale Spanjaarden en Portugezen handel gedreven, of er geen oorlog bestond .
Hoe wij ook in die gewesten van vreedzame kooplieden tot felle
kapers werden, heb ik uitvoerig verteld in mijn boek „Hollandse
Kapers op Amerikaanse Kusten ." In het verband tot ons tegenwoordige verhaal past enkel een zeer korte samenvatting van wet
dear eigenlijk gebeurd is .
Na een tijdperk - sinds de laatste jaren der 16de eeuw
toen losse
ondernemingen en zelfs willekeurige avonturiers uit Nederland zich
ter kaapvaart op de kusten van Brazilie en van de Caribische Zee
hadden begeven, was de wenselijkheid gebleken van meer eenheid in opzet en uitvoering . Eindelijk was toen het denkbeeld verwezenlijkt zoals Willem Usselincx dit reeds zo lang had aanbevolen :
een West-Indische Compagnie to stichten, die zich gaandeweg van
geheel Spaans Amerika zou kunnen meester makers, evengoed als
de Oost-Indische Compagnie met succes bezig was om den Portugezen de handel op Indie to ontnemen.
Het verschil tussen West en Oost was echter dat men in Azie volkrijke inlandse staten aantrof, waarmee goedschiks of kwaadschiks
kon worden overeengekomen in hoever men dear mocht handel
drijven ; met het verdrijven van zijn Portugese of andere concurrenten was men er dus nog niet, want daarna moest de eigenlijke verovering nog beginners . In de Amerikas daarentegen hadden de Spanjaarden en Portugezen de niet zeer krachtige staatsvormingen der
inboorlingen van de aanvang of vernietigd, en hoewel daarop in vele
gevallen een merkbare verwaarlozing en verarming was gevolgd,
had deze gezagswisseling tenminste geleid tot een eenvoudige situatie. Want het koloniale gezag kwam dear to lande voornamelijk tot
uiting in een aantal vrijwel geisoleerde stadjes aan zee, door een
fort beschermd, dock gewoonlijk niet al to grondig, zodat iedere
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doortastende aanslag goede kans had op volledige verovering van
wat zich op de rede aan schepen beyond en aan de wal in de pakhuizen gereed lag. Trof men het niet al to ongelukkig, dan was men
al lang weer weg alvorens de vij and uit naburige nederzettingen
hulp kon krijgen, want de afstanden waren groot en de verbindingen traag.
Reeds tientallen jaren lang waren de Nederlandse zeelieden gewend aan de gedachte om, evenals reeds lang tevoren de Fransen
en Engelsen dit hadden gedaan, als kapers in snelle vlucht op zulke
kusten neer to strijken, er buit to maken wat men gebruiken kon,
de rest to vernietigen, -- en daarna zelf weer vlug de zee op!
Op deze wijze plachten tal van retourschepen met tabak en suiker
en andere voortbrengselen dier overzeese gewesten in onze hadden
to vallen, evengoed trouwens als veel van de uitgaande lading, voor
's vijands volksplantingen in Amerika bestemd, zoals meel, wijn,
olie en negerslaven . Aan deze laatste snort van handelswaar hadden
wij echter voorlopig niets, tenzij het lukte om deze geroof de werkkrachten brutaalweg aan de planters in het land van bestemming
to verkopen ; maar dit was een gevaarlijk werkje, want aan de wal
toonde men zich vol listen, en menige kaper was daar reeds ingelopen. Beter dan zulke levende lading konden de onzen de goederen
van iedere andere snort gebruiken, die zij in de ruimen hunner
prijzen vonden ; het liefste was hun natuurlijk goud en zilver, omdat
men dan in een klein volumen een grote waarde verkreeg, maar de
retourvloten die deze schatten naar Spanje moesten overbrengen,
werden zwaar geescorteerd en scherp bewaakt .
Het losse kruisen op buit deed intussen bij de Compagnie de wens
ontstaan om zich ook zelf meester to maken van enige belangrijke
productielanden in Amerika, ter inleiding wellicht ener volledige
verovering van dat werelddeel . Na afloop van het Twaalfjarig Bestand wilden de onzen met kracht toeslaan, overal in de wereld tegelijk . Zo werd er, in samenwerking tussen Landsregering, Stadhouder en Oost-Indische Compagnie een sterke scheepsmacht uitgezonden om den vij and aan to tasten op de kust van Peru, waar hij
zijn meeste goud vandaan kreeg. Deze tocht der zogenaamde Nassause Vloot heeft ons echter, behalve enige verwoesting van Spaanse nederzettingen aldaar, niet veel voordeel opgeleverd .
Een antler onderdeel van deze neiging tot grootscheepse hervatting
der vijandelijkheden was het plan om Brazilie to veroveren en in
aansluiting daarop eveneens de voornaamste slavendepots op de
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Afrikaanse kust to bezetten ; want een plantageland zoals Brazilie
zou enkel to exploiteren zijn, wanneer men tegelijkertijd de aanvoer
van zwarte werkkrachten in handen had .
Het verhaal hoe een vloot onder Jacob Willekens toen naar de
Allerheiligenbaai is gezeild en hoe Piet Hemn aldaar de stad Sao
Salvador, de toenmalige hoofdstad van Brazilie, heeft ingenomen,
behoort niet tot het onderwerp van ons boek ; ik heb het elders in
verschillende samenhang reeds behandeld, zoals in mijn „Nederlands Voorhoede", „Johan Maurits in Brazilie" en „Hollandse Kapers op Amerikaanse Kusten." Wij kunnen ditmaal volstaan met to
vermelden dat de aanslag gelukte, dock kort daarop wegens onvoldoende handhaving weer to niet gedaan werd . Ook de poging om in
Afrika vaste voet to krijgen, had nog geen afdoend succes . En
wederom was de West-Indische Compagnie op de kaapvaart aangewezen. Haar enige vaste bezit was in die dagen Nieuw Nederland,
dock dat was slechts bedoeld als inkoopcentrale voor bevervellen,
omgeven en versterkt door een landbouwkolonie van Hollandse
boeren, -- heel aardig misschien, maar zonder veel commerciele
waarde .
Bij het tenuitvoerleggen van hare losse strooptochten zag de zeemacht der Compagnie zich doorlopend in de noodzakelijkheid om
ten eerste terstond na aankomst op het overzeese jachtgebied uit to
kijken naar drinkwater, brandhout en vers voedsel, want de lange
oversteek had gewoonlijk het scheepsvolk heel erg uitgeput . Vervolgens ontstond er, telkenmale na het volvoeren van een aanslag,
behoefte aan reparatie der schepen, aan zorg voor gewonden, alsmede ingeval van succes, aan gelegenheid om de buit to sorteren en
voor opzending naar het vaderland gereed to waken . Tot dit doel
plachten de kapers ter kuste Braziel met voorliefde het eiland Fernando Noronha to bezigen, dat op enkele dagen zeilens van Pernambuco in de Oceaan lag, en a11e voordelen voor zulk een tijdelijk
verblijf opleverde . Later, toen de Compagnie ook zelf weer een stuk
van de vaste wal bezet had, nl . de stad Recife met de omliggende
gewesten Pernambuco, Parahyba en Rio Grande do Norte, konden
al dergelijke werkzaamheden natuurlijk in de eigen havens van
Nederlands Brazilie worden verricht .
In de Caribische wateren, of zoals de onzen zeiden : de Kralenzee of
de Kraal, beschikte men echter niet over zulke eigen steunpunten .
Om to verversen liepen onze kapers meestal de Isla Blanca aan, of
het eiland Bonaire, die beiden op de kust van Venezuela liggen ; men
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vond daar overvloed van geiten, en voorts meestal wel wat fruit,
terwijl ook drinkwater en brandhout er destijds niet zo schaars
waren als tegenwoordig. Het inventariseren en hergroeperen van
de buit geschiedde veelal in een stifle baai van sommige der kleinere eilanden in de buitenste guirlande die de Caribische Zee afsluit ; op enkele daarvan waren namelijk de Spanjaarden niet of
nauwelijks gevestigd, en daar behoefde men dan alleen op zijn
hoede to zijn voor de snelle aanvallen der Cariben, een zeevarend
Indianenvolk van rovers en menseneters .
Zulke voorbijgaande karweitjes op amper bewoonde eilanden werden uiteraard volbracht zonder dat men thuis moist waar de vloten
zich op dat ogenblik bevonden . Het was dus zeer moeilijk om, ingeval van een veelbelovende onderneming, versterkingen to krijgen,
ook al had het moederland die gaarne willen zenden . Menige aanslag moest halverwege worden opgegeven, omdat er geen spoedige
aanvulling der strijdkrachten to verwachten was. Herhaaldelijk zijn
nieuwe eskaders to last gekomen om nog hulp to kunnen verlenen,
omdat zij to veel tijd verloren hadden met in den blinde tussen al die
eilanden to zoeken waar de hoofdmacht zich beyond . Meer dan eens
hebben onze kruisende smaldelen zich een vette proof zien ontglippen, wanneer een Spaanse retourvloot in zicht kwam, dock ingevolge onvoldoende scheepsmacht niet kon worden aangetast .
Deze overwegingen deden de Compagnie zinnen op een eigen vestiging in de Caribische Zee, waar een centraal steunpunt zou kunnen
worden gevormd voor hare aanslagen op de Spaanse koloniale rijkdommen . Om gebiedsuitbreiding op zichzelf was het haar niet to
doen, dock enkel om een veilige haven, om een krachtig hoof dkwartier in de Kraal . Het enige moat haar dgarnaast nog vermocht to interesseren, was de mogelijkheid om tevens ter plaatse verfhout to
kappen en zout to winnen . Het rode hout van Braziel en van Campeche groeide ook op sommige van die eilanden, en het vormde destijds nog steeds een der beste verfstoffen . Aan zout had Nederland
met zijn haringhandel een onverzadelijke behoefte ; de voorziening
uit Portugese havens haperde ingevolge de oorlog, en daarom kwamen de zoutpannen die hier en daar op de Caribische kusten to vinden waren, zeer to pas . Wij plachten het aan de Venezolaanse wal to
gaan halen, en ter wille van het zout hadden de onzen zich eveneens
reeds meester gemaakt van het eiland St . Maarten ; dock terwijl ons
fort nog onvoltooid was, hadden de Spanjaarden ons weer daarvandaan verdreven .
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Een nieuwe gelegenheid achtten Heren Negentien aanwezig toen
op een keer een Hollandse schipper, die als krijgsgevangene enige
tijd op het Spaanse eiland Curasote of Curacao had vertoefd, na
zijn invrijheidstelling de Compagnie opmerkzaam kwam maken op
de voortreffelijke eigenschappen van dat plekje gronds : een veilige
baai met diep vaarwater langs glooiende oevers, dus zeer geschikt
als centraal punt voor marinedoeleinden, en voorts met het voordeel dat er zoutpannen bestonden en „stokvishout" groeide . Terstond werd een drietal scheepjes uitgezonden om dit eiland to gaan
bezetten . Het was den onzen reeds lang bekend, dock enkel uit het
voorbijvaren, evenals trouwens Aruba ; alleen op Bonaire plachten
de onzen geregeld to landen voor verversingsdoeleinden .
De overrompeling van Curacao is in 1634 door Joannes van Walbeeck en Pierre le Grand - die tevoren in Nederlands Brazilie posities van vertrouwen bekleed hadden - in snel tempo volvoerd . Het
niet zeer sterke Spaanse garnizoen werd, tesamen met het merendeel der Indianen, naar de vaste wal van Venezuela geloosd, en vervolgens zijn de onzen hun nieuwe bezit eens gaan bekijken en in
staat van tegenweer gaan brengen. De waarde viel, eerlijk gezegd,
niet mee. Weliswaar bleek de St . Annabaai, waarachter zich binnenslands het wijde Schottegat opent, in alle opzichten aan de
geestdriftige beschrijving to beantwoorden, en dus als steunpunt
uitstekend to voldoen, maar het was niet waar, dat er op het eiland
geen enkele andere natuurlijke haven bestond ; want men constateerde er nog verscheidene waar een vijand heel goed zou kunnen
landen, zodat ook deze punten bescherming vereisten . Als Caracasbaai en Bullenbaai dienen zij tegenwoordig voor het verschepen
van speciale oliesoorten, nadat deze eerst op de Isla in het Schottegat gefabriceerd zijn uit de ruwe olie van Venezuela. Voorts wordt
de Fuik Baai gebezigd voor het verladen van fosf aat . Wat voorts de
eigen opbrengst van het eiland betrof, zo bleek het zout vrij gering
in hoeveelheid to zijn, en het verfhout moeilijk bereikbaar . Inderdaad heeft Curacao nimmer enige betekenis kunnen verwerven uit
hoofde der producten van eigen bodem .
De veroveraars vroegen zich dan ook reeds of of het eigenlijk wel
de moeite loonde om dit dorre eiland van koraalrif en prikkelstruiken to behouden; dock hun instructies lieten geen andere keus dan
bet to bewaren en to versterken . Aldus is Curacao Nederlands geworden en gebleven .
Als centraal punt bleek deze haven zeer goed to gebruiken, zowel
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voor oorlogsdoeleinden
want Curacao was een pistool op de borst
van Spaans Amerika
als ook allengs voor daden van handel . Cornelis Jol, bijgenaamd Admiraal Houtebeen, die jaren achtereen de
Kralenzee heef t doorkruist, op zoek naar Zilvervloten, heeft er
herhaaldelijk gebruik van gemaakt om prijzen in veiligheid to brengen onder vol behoud van eigen bewegelijkheid . Voorts ging Curacao zich toeleggen op het aanvoeren en wederverkopen van slavers .
Deels kwamen dezen op Nederlandse schepen rechtstreeks uit
Af rika, waar wij inmiddels zelf enige vaste punters bezet hadden .
Deels ook waren zij afkomstig uit geplunderde Spaanse nederzettingen of van buitgemaakte schepen. Zeus gingen Curacaose ondernemers wel naar de vaste wal van Costa Rica en Nicaragua, de zgn .
Mosquitokust - naar de Zambo's of Mosco's, een mengsel van inboorlingen en weggelopen negers --, alwaar gewoonlijk wel een
lading slavers over to nemen viel, welke deze brutale kustbandieten
op hun strooptochten in de binnenlanden hadden opgevangen,
zwartjes towel als Indianen .
Pas langzaam heeft zich uit deze min of meer gewelddadige bedrijvigheid van Curacao een meer vreedzame ontwikkeld, in de tin van
to dienen als middelpunt van productie-inzameling en goederendistributie voor een wij de omtrek . Gedurende het tij dperk, waarin
ons verhaal zich afspeelt, was van zulke f uncties echter nog haast
geen sprake, en wij moeten van dit onderwerp dus afstappen met
een verwijzing - voor wien dit belang inboezemt--naar mijn vroegere werk „Ons Gebiedsdeel Curacao", dat in 1938 in opdracht van
de daarbij betrokken autoriteiten is uitgegeven . Voorzover onze
positie op dat eiland tegen het midden der 17de eeuw betreft, dienen wij thans eerst een persoonlijkheid ten tonele to voeren, die om
to beginners op Curacao en vervolgens op ons dochterland in Noord
Amerika zijn stempel heeft weten to drukken .
Dat was Pieter Stuyvesant, een merkwaardige man, dusdanig curieus in al zijn deugden en gebreken dat wij hem enige hoofdstukken lang in al zijn doers en laten zullen moeten volgen, willen wij
een juiste indruk krijgen van zijn persoonlijke betekenis alsmede
van zijn invloed op de gang van taken in Nieuw Nederland . En met
zulk een ongewone figuur zal het vervolgens moeilijk genoeg vallen, ons een onpartijdig oordeel to vormen over zijn werkelijke
waarde als bestuurder van dat lastig to regeren gewest .
In 1592 is Pieter Stuyvesant geboren to Scherpenzeel . Hiermede is
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niet bedoeld het grote dorp in de Gelderse Vallei, dock een gelijknamig, tamelijk onbeduidend plaatsje in de Friese gemeente Weststellingwerf, op de zuidgrens van dat gewest, in een landstreek die
wel pleegt to worden aangeduid als het Overtjongerse Friesland,
dat is this de strook gronds bezuiden het riviertje Tjonger of Kuinder, waar het zuiver Friese element reeds vermengd is met de naburige Saksers van de Steenwijkse zandgronden . Zijn vader was
daar predikant . Overigens is ons over de afkomst en jeugd van
Pieter niet heel veel bekend geworden ; trouwens, mogen zijn f amilierelaties voor de hedendaagse New Yorkers van belang zijn in zover zij zich gaarne als nakomelingen van Nederlandse voorouders
beschouwen, - ik zou mij niet kunnen voorstellen dat een ruimere
uitweiding over Stuyvesant's afstamming en verdere vermaagschapping den Nederlandsen lezer voldoende zou interesseren .
In 1635 moet hij in Nederlands Brazilie gewerkt hebben, uiteraard
in de dienst der West-Indische Compagnie, want een andere mogelijkheid bestond daar to laude toen nauwelijks . Doch aangezien de
archieven der Compagnie in latere jaren achteloos voor scheurpapier verkocht zijn, ontbreekt thans de voornaamste bron die ons
omtrent Stuyvesant's Braziliaanse tijd had kunnen inlichten . Het
grote boek van Barlaeus over Nederlands Brazilie onder het bewind
van Johan Maurits, graaf van Nassau - door S . P. L'Honore Naber
uit het Latijn in het Nederlands vertaald en door Martinus Nijhoff
in facsimile uitvoering met alle platen en kaarten uitgegeven
vermeldt zijn naam niet, zodat hij er stellig niet tot de leidende
f iguren behoord zal hebben .
De Resoluties der Kamer van Zeeland van de West-Indische Compagnie zeggen dat in 1643 Petrus Stuyvesant benoemd is tot Directeur van Curacao . Het is voor het eerst dat wij hem of f icieel tegenkomen . In deze hoedanigheid heef t hij in 1644 het schip de Blauwe
Haen, dat met 130 soldaten uit Brazilie naar Curacao werd gestuurd, onmiddellijk doorgezonden naar Nieuw Amsterdam, alwaar
de onzen toen juist in een bloedige oorlog met de Indianen gewikkeld waxen . Het is to sterk om to zeggen dat Curacao bij die gelegenheid New York gered zou hebben, want toen deze versterkingen
in Nieuw Nederland aankwamen, was - zoals wij in een vorig
hoofdstuk gelezen hebben - de vrede al weer hersteld, en de nieuwe troepenmacht heeft dan ook eigenlijk tot niet veel beters gediend dan om den onbekookten Directeur Kieft tot nieuwe lichtzinnigheden in staat to stellen . Niettemin blijft het feit van deze onder122

linge hulpverlening belangwekkend en tevens tekenend voor de
persoon van Stuyvesant . Trouwens, wij zagen reeds dat hij een
paar jaar daarna, toen hij inmiddels zeif hat bestuur over Nieuw
Nederland in handers had genomen, de kolonisten op Curacao geholpen heeft met een bezending levensmiddelen uit Nieuw Amsterdam.
Ook over het nogal korte tij dperk waarin Stuyvesant te Willemstad
de teugels van hat bewind heeft gevoerd, is ons maar weinig van
betekenis bekend geworden . Reeds s~hijnt hem op onze eilanden de
reputatie omgeven to hebben dat hij een flinke persoonlijkheid was,
niet bang om aan to pakken of de verantwoordelijkheid van een besluit to dragen, dock daarnaast behept met een hoeveelheid stijfhoofdigheid die men allicht geneigd zou zijn, to verklaren uit
zijn Friese afkomst . weldra horen wij hem betitelen als „Koppige
Piet," een bijnaam die onmiskenbaar Hollands klinkt, en dus vermoedelijk als de oorspronkelijke gedaante mag worden beschouwd,
d. w. z . niet als een vertaling van de Engelse rasp . Amerikaanse
equivalenten die Stubborn Pete of Headstrong Pete luiden . Veeleer
lijkt hat of daze beide laatste vormen vertaald zijn uit hat Hollands .
Trouwens, wie hadden hem beter van een bijnaam kunnen voorzien
dan zijn eigen landgenoten, die immers veal meer van nabij met de
scherpe kanten van Stuyvesant's karakter in aanraking kwamen
dan zijn tegenstanders, met wie hij in hoofdzaak pas zijn oude dag
gedeeld heeft .
Als Koppige Piet treedt Stuyvesant dus binnen ons gezichtsveld .
Laat ons nu echter eveneens aan zijn verdere eigenschappen, voorzover bekend geworden, een ogenblik onze aandacht wijden .
Dat hij als domineeszoon een behoorlijke schoolopleiding heeft genoten, kan gevoegelijk worden aangenomen . Zelfs schijnt hij een
blauwe Maandag to Franeker gestudeerd to hebben, zodat hij ook
wat Latijn heeft geleerd, waarop hij zich dan ook wel eens een
beetje trots toonde. Overigens zullen wij verstandig doers door ons
omtrent omvang en diepte van daze kennis geen al to weidse voorsteliing to makers .
wat intussen siechts aan zeer enkelen bekend is geworden, is hat
fait dat daze Pieter Stuyvesant, in de tijd toen hij als Gouverneur
van Curacao to Willemstad zetelde, zich tevens onledig gehouden
heeft met hat makers van gedichtjes .
De ontdekking van hat verrassende fait dat Pieter Stuyvesant to
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midden van zijn ernstige en sours zelf s grimmige ambtsbezigheden
als bestuurder van precaire overzeese gebiedsdelen zich ook bezondigd heeft aan hat maken van lieve gedichtjes, zijn wij verschuldigd aan Dr . F. C . Wieder, den oud-bibliothecaris der Leidse Universiteit. Daze heeft op een keen een handschrift in zijn bezit gekregen,
van folio formaat, in perkamenten omslag, versierd met enige tekeningen door Hugo en Hermanus Swaneveld uit Woerden, waarvan
laatstgenoemde zich als kunstenaar enige naam heeft verworven .
De inhoud van deze particuliere bundel, die nimmer in druk verschenen is en waarvan ook geen afschriften bekend zijn, bestaat uit
een aantal gedichten, of zo men wil, rijmelarij, grotendeels geschreven door een zekeren Johan Farret, een vriend van Stuyvesant, die
tegelijk met hem naar Curacao vertrokken schijnt to zijn, en in elk
geval enige tijd met hem op dat eiland heeft vertoefd . Reeds in 1635
zouden zij uit Texel zijn scheep gegaan ; in welke functie zij warden
uitgezonden valt niet na to gaan, maar uit de titulatuur mag wel
afgeleid worden dat een paar jaar na aankomst tenminste Pieter
een rang van enige betekenis heeft bekleed . Farret is in 1639 weer
naar Nederland teruggekeerd, want in dat jaar is hij den Duinkerkers in handen gevallen . De gedichtjes dateren van 1638 af . Stuyvesant is op Curacao gebleven en aldaar tot Directeur benoemd . Dit
heugelijke fait heeft hij aan zijn vriend en dichtgenoot Farret, die
toen to Woerden woonde, bericht, en deze heeft hem toen op rijm
met de aanstelling gelukgewenst .
Het aandeel van Stuyvesant zelf in die dichtbundel heef t bestaan
uit een aantal „Trant-Veersjes tusschen mij ende de E . Heere P.
Stuyvesant voorgevallen op 't Eylant Curacao ." Het uitwisselen van
trantversjes was een letterkundig spelletje, een wedstrijd in hat
over en weer dichten van een snort sonnetten, op van tevoren aangegeven rijmwoorden, bij wijze van elegant tijdverdrijf . Naar vorm
en gedachtengang blijken beide dichters uiteraard hun kracht vooral to hebben gezocht in de gezwollen en met mythologische beeldspraak doorspekte stijl van hun eeuw . De letterkundige betekenis
van deze rijmelarij onder vrienden die zich kennelijk een beetje
verveeld hebben, is dan ook niet altijd overweldigend groot, hoewel
deze poezij in haar genre stellig zo goad geslaagd mag heten als
iedere andere uit dat tijdperk . Evenwel komt aan deze versjes een
zeer bijzondere waarde toe als bijdragen tot onze nogal schamele
kennis omtrent Stuyvesant's karakter ; en zij mogen zo waarlijk
volstrekt enig in hun snort heten voorzover zij ons Koppigen Piet,
1 24

dien nijdas, flu ook eens doen zien als een saletpoeet van met geringe zwier.
In zoverre zou men Dr. Wieder's vondst kunnen beschouwen als een
begin van bewijs om den nimmer als zeer hugs gekenschetsten
Directeur-Generaal van Nieuw Nederland to zuiveren van de blaam
dat hij bepaald een grove en nare kerel geweest zou zijn. Uit zijn
gedichtjes kan men nu ook eens een geheel anderen Stuyvesant
beluisteren, een snaaksen kameraad, een man met een neiging tot
beschaving en letteren, hetgeen in de gelederen der West-Indische
Compagnie ongetwijfeld een niet alledaags verschijnsel was . Bovendien spreekt uit sommige dichtregelen van Farret een oprechte bewondering voor Stuyvesant's goede eigenschappen, wanneer hij
b.v. zegt :
„'t schijnt dat ghy hebt verbonden
Een yeder aan U gonst, wat ghy begint, 't is goed ."
Tevens blijkt waardering voor zijn cooed uit de woorden :
„Syn vryster is zyn degen ."
Pieter was toen nag ongetrouwd . Pas toen hij in Nederland vertoefde om zijn kunstbeen to laten makers, is tijdens zijn verblijf to
Alphen aan de Rijn de vrijage begonnen die tot zijn huwelijk heeft
geleid.
Met grote erkentelijkheid maakt schrijver dezes van Dr . Wieder's
guile aanbod gebruik om een greep uit dit nog nimmer gepubli~
ceerde handschrift to doen, en dus voor het eerst in de geschiedenis
van Nieuw Nederland den E . Manhaf ten Pieter Stuyvesant aan het
publiek voor to stellen als dichter van het volgende
TRANTVEERSJE .
Den E. Hr . Stu vesant aen mij .
Farret, mijn waerde vrindt, ghij weet dat ick mijn hant
Niet wen, omt'rijck Latijn of deftich Frans to schrijven
Maer dat ich die bedwingh, bij ons slecht Duijts to blijven
Uijt enckle liefde, tot mijn eigen tael en lant,
En ghij hebt vaek geeijst, dat ick eens tot een pant
Van ware vrintschap u sou met een dicht gerijven,
K'voldoe dan nu u eijsch, en volgh soo wat den trant,
Nochtans de vrese blijft, t'sal dijen tot mijn schant
Soo ick mijn schor gequeck bij u gesangh laet drijven .
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Doch, naerdien dat ghij t'soo wilt, het sal geschieden .
U wil is mij een wet, u bidden is gebieden,
Maer onder dit versoeck, dat ghij het weder doet,
En neffens dien mijn vrindt, prent vrij in u gemoet
Dat sulcx niet streckt, dan om u beter to doen gronden,
Hoe ick mij heel en all heb tot u dienst verbonden :
En is de macht niet groot, de wil is nochtans goet .
Deucht baert Vreucht .
Het klinkt werkelijk snoezig! Zelfs de ondertekening, die geheel
aansluit bij de stijl die de Rederijkerskamers en de Muiderkring
en andere brandpunten van letterkundige civilisatie tot mode hadden verheven, tovert ons een geheel anderen Stuyvesant voor dan
beschreven wordt in het scherpe schotschrift Breeden-Raedt (waarover later meer), hetwelk den nieuwen Directeur-Generaal van
Nieuw Nederland heel lelijke dingen aangewreven heeft . De trotse
bezitter van deze merkwaardige dichtbundel vraagt zich dan ook
of of wij ons oordeel niet moeten herzien over een man die na zulk
een uitvoerig trantversje als het bovenstaande opnieuw zijn Pegasus weet to zadelen en onvermoeid op de voorgeschreven rijmwoorden doorgaat :
Sijn E . aen mij op den selfden trant .
De soete wedergalm van u begaefde hant,
Die lockt mijn Echo uijt, en port mij tot het schrijven,
op hoop, u Philomel sal geensints schuldich blijven
Te botsen wederom opt' Curacaosche lant.
Maer Echo! met wat galm wilt ghij den vrunt gerijven
Die Catsi soete stijl, en Huijgens donkre trant
Int wederbotsen volght?
Deucht baert Vreucht .

Eer sal de Son des nachts sijn heldre stralen bieden,
Jaa Luna eer des daechs haer lampe lichten doet,
Eer dat u vrintschaps rijm verhuijs uijt mijn gemoet :
U ware vrintschaps trant gestelt op vaste gronden,
Blijft tot den eijnde toe aen mijne ziel verbonden,
want als het eij nd is wel, soo is het alles goet .
Deucht baert Vreucht .
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Van deze curieuze briefwisseling op rijm mogen wij niet afstappen
zonder ook Farret nog eens aan het woord gelaten to hebben waar
hij een afzonderlijk gedicht heeft gemaakt

op het afgeschoten been
van den E . Manhaf ten Hr.
P. Stuijvesant, voor t'Eijlant
St. Marten.
Wat dolle donder-cloot komt buidren op u been,
Mijn waerde Stuijvesant, en stoat u ginder keen?
Dat rechter pijlaer die u lichaem plach to schragen,
Wort die soo met een slack vermorst en afgeslagen,
Ghij stoat to schoon voor t'ooch . 0 al to wrede kans!
Mijn Stuijvesant, die valt en tuijmelt op sijn schans,
Daer hij den vij andt als een braeff soldaet dar tarten,
En locken in het velt, op t'Eijlant van Sint Marten.
Langs deze poetische weg vernemen wij tenminste ook nog dat het
afgeschoten been het rechter geweest is, hetgeen in het midden gelaten werd door de enige bron welke wij tot dusverre dienaangaande bezaten, ni . het schotschrift Breeden-Raedt . En zo krijgt de geduldige lezer eens to zien walk een borate verscheidenheid van bronnen de geschiedschrijver sours to raadplegen heeft alvorens er een
volledige en rechtvaardige Historie kan worden geboekstaafd .
Het jaar 1644 had voor Stuyvesant, behalve de culturele lauweren die den dichter toekomen, ook een ernstig lichamelijk verlies
meegebracht . In dat jaar had hij namelijk deelgenomen aan een
paging our hat eiland Sint Maarten opnieuw aan de Spanjaarden
to ontrukken. De meeste boeken waarin deze episode wordt vermeld, zeggen dat dit een expeditie tegen de Portugezen zou zijn geweest, dock dit is natuurlijk een vergissing, die door onderlinge napraterij in hat leven wordt gehouden. Portugal heeft in de Antillen
nimmer bezittingen gehad, en een poging our hat toneel van de
strijd dan maar to verplaatsen naar een eiland Martini Vaz, op de
kust van Brazilie, bewijst waarlijk to veal ear aan wat oorspronkelijk een schrijffout is geweest . Er kan natuurlijk geen ander eiland
St. Maarten bedoeld zijn dan het onze .
Dat brokje land, tegenwoordig van twijfelachtige waarde, dock des127

tijds zeer begeerd wegens de zoutpannen, was den onzen reeds lang
uit het voorbijvaren bekend geweest . In 1624 was Pieter Schouten
als commandeer van een kapersmaldeel der West-Indische Compagnie er al eens wezen zoeken of hij er geen nieuwe mast uit het bos
kon hakken ; ook in de jaren daarna hadden verschillende schepen
der Compagnie er wel eens een kort bezoek gebracht . Daarna is het
in 1630 of 1631 door de onzen in bezit genomen, dock zoals wij tevoren reeds zagen, weer verloren. Van Nederlandse zij de is toen eerst
maar eens het naburige St . Eustatius gekoloniseerd, dock de gedachte aan de zoutpannen op St. Maarten liet de onzen niet los .
Vandaar de nieuwe expeditie die in 1644 is uitgezonden onder commando van Adriaen Block, misschien denzelfde dien wij reeds dertig jaar tevoren in Nieuw Nederland aan het werk hebben gezien
als bouwer van het schip De Onrust, of anders een zoon of neefje
van dien onvermoeibaren pionier . Veel is ons over die onderneming
niet bekend geworden, maar aan to nemen is dat ook Pieter Stuyvesant als Directeur van Curacao daarbij tegenwoordig was, want het
sobere bericht, dat wij bezitten luidt dat reeds het eerste kanonschot der Spanjaarden zijn been - het rechter - heeft weggenomen. Van de verdere aanval is die keer nets terechtgekomen, en
St . Maarten is pas in 1648 opnieuw door de onzen bezet, ditmaal
tesamen met de Fransen, zodat ieder de helft kreeg .
Het afgeschoten been van Stuyvesant is, volgens de algemeen gangbare lezing, naar Curacao vervoerd en aldaar op het kerkhof Monte
Berde ter aarde besteld in een afzonderlijk koepelgraf, dat met trots
als laatste rustplaats van dat lichaamsdeel wordt aangewezen, als
een plaatselijke curiositeit, die op de Noord Amerikaanse toeristen
hare uitwerking nimmer mist .
Zelf is de Directeur naar het vaderland vertrokken om zich een
kunstbeen to laten aanmeten . Dit is vervaardigd van hout, dock het
schijnt dat een merkwaardige opwelling van ijdelheid den verminkte bewogen heeft om zijn houten stelt vervolgens to doen beslaan met zilveren sieraden, die er klaarblijkelijk opgespijkerd werden ongeveer zoals Alpentoeristen zich op hen puntstokken een
aantal trofeeen van volbrachte bergtochten laten aanbrengen . Met
dit zgn . Zilveren Been is lKoppige Piet sindsdien door het leven gestrompeld . Evenals Cornelis Jot, de vechtlustige kaperadmiraal, volgens tijdgenoten wegens zijn houten been dusdanig bij de Spanjaarden gevreesd was dat „het klotsen van zijn stelt hen als een donderslag in de oren klonk," zo ook heeft Pieter Stuyvesant ongetwijfeld
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een groot deel van zijn legendarische vermaardheid to darken gehad aan het met zilver beslagen stompje hout waarmee hij zo nijdig
kon stampen.
Zijn verblijf in Nederland heeft ook nog andere gevolgen gehad . In
1645 is hij in de Waalse Kerk to Breda gehuwd met Judith Bayard,
wier broer Samuel Bayard reeds getrouwd was met Stuyvesant's
zuster Anna . Aldus zijn deze beide geslachten Stuyvesant en Bayard
wel bijzonder nauw verbonden geraakt, hetgeen met name voor de
genealogie van verschillende New Yorkse families van belang is .
Voor onze Nederlandse lezers acht ik verdere bijzonderheden minder gewichtig ; alleen mag bij deze aanleiding -- alvorens wij het in
de drukte der gebeurtenissen sours overslaan - wel even worden
vermeld dat er in 1647 en in 1648 to Nieuw Amsterdam kleine Stuyvesantjes geboren zijn, die respectievelijk Balthazar Lazarus en Ni- .
colaas Wi11em werden gedoopt .
Tijdens zijn - last ors zeggen -- verloftijd in Nederland heeft de
eenbenige Directeur van Curacao gelegenheid gevonden our met de
Kamer van Zeeland, die zich speciaal met West-Indie bemoeide, alsmede met Heren Negentien to praten over de toekomst van onze
Caribische eilanden . Veel winst had de Compagnie daar tot dusver
niet aan behaald ; veeleer was Curacao een lastpost geworden . Men
zat er dus enigszins mee verlegen, want opgeven leek wel wat erg
kras, dock nieuw geld er in steken wilde de Compagnie evenmin .
Het trof echter dat juist in diezelfde tijd in Nederland de behoefte
werd gevoeld our over heel Amerika de zaken eens flinker aan to
pakken dan tot dusverre door de West-Indische Compagnie was gedaan. Deze had Johan Maurits, den bekwamen landvoogd van Nederlands Brazilie zo goed als aan zijn lot overgelaten, telkens wanneer het op schepen en troepen aankwam, totdat deze eindelijk, het
geharrewar moede, zijn ontslag genomen had en naar Europa was
vertrokken. Sindsdien hadden de Portugezen zienderogen moed gevat our de Hollanders alsnog uit Brazilie to verdrijven, en onze zaak
stond er daarginds dan ook bedenkelijk voor . Eveneens in de Caribische Zee had de Compagnie niet veel beters weten to bereiken
dan het bezetten van enkele tamelijk onbelangrijke eilanden . Van
kolonisatie namens haar was haast geen sprake ; de losse plantageondernemingen die hier en daar op de kusten en eilanden van West
Indie verspreid lager, behoorden niet eens aan de Compagnie, dock
aan onafhankelijke „patroons ." Eveneens in Nieuw Nederland had
deze met Overheidsbevoegdheden beklede grote organisatie niets
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weten uit to richten dan dat zij door het onoordeelkundige optreden
harer plaatselijke hoofdlieden de arbeid der kolonisten had bemoeilijkt en deels zelfs onmogelijk had gemaakt .
De belangstelling der W .I
.Cie ging, behalve dan naar Braziliaanse
suiker en Nieuw Nederlandse bevervellen, voornamelijk uit naar
de kaapvaart in de Caribische Zee. Nog eens een Zilvervloot to veroveren, -- zulk een buitenkansje zou haar opnieuw in goeden doen
gebracht hebben. Maar vergeefs hebben haar vloten op dergelijke
buit geloerd, terwijl zodoende het geld nutteloos wegvloeide, dat
eigenlijk besteed had moeten worden om Brazilie en Nieuw Nederland eens krachtig op de been to helpen.
Een goede aanleiding om eindelijk weer jets van betekenis to verrichten, deed zich voor toen het octrooi der Verenigde Oost-Indische Compagnie verlengd moest worden, een formaliteit die aan de
Overheid een voordeeltje van anderhalf millioen gulden opleverde .
Een deel van deze geldmiddelen wenste men to bestemmen voor
een algemene wederopleving onzer belangen op het Westelijk Halfrond . Zo werd er een vloot uitgerust, die onder commando van
Witte de With in Brazilie moest gaan optreden, en met name de
zetel van het Portugese gezag dear to laude, de stad Sao Salvador
of Bahia aan de Allerheiligenbaai, eindelijk eens zou veroveren .
Dear is overigens niets van terechtgekomen, want de onstuimige
Witte de With, die al stood to popelen om de aanval to beginners,
werd eindeloos vastgehouden door het gedelibereer der civiele
machthebbers, totdat hij tenslotte in drift er de brui van gaf en
woedend naar Holland terugvoer.
Een ander uitvloeisel van de wens om ooze zaken in de Nieuwe
Wereld eens beter aan to pakken, was dat Stuyvesant, dien men nu
had leren kennen als een man van durf en doortastendheid, benoemd werd tot Gouverneur van Curacao en van Nieuw Nederland
tegelijk . Hijzelf had voorgesteld om die beide gebiedsdelen onder
een bestuur to verenigen ; de Compagnie hoopte dat deze nieuwe
bezem tenminste in Nieuw Nederland eens een grondige opruiming
zou kunnen houden en tevens misschien het reeds tot een verliespost geworden Curacao opnieuw aan bezigheid zou weten to helpen .
Zo is dan in 1646 door de Staten-Generaal bevestigd de aanstelling
van Pieter Stuyvesant tot Directeur-Generaal van Nieuw Nederland, Curacao, Aruba, Bonaire en andere eilanden, in de pleats van
Willem Kieft, dien wij door zijn wanbeheer de gehele kolonie reeds
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is V

Hoe Curacao er bij de komst der
omen moet hebben uitgezien.

De Nederlandse bouwstijl kenrnerkt de meeste Curacaose huizenr

Het Amerikaanse consulaat op Curacao vertoont oud-Hollandse vormen .

Het oude fort dat de toegang tot St . Maarten bestreek .

De zoutpannen van St. Maarten, met de hoo f dplaats Philipsburg op de landtong .

tot aan de rand van de ondergang hebben zien brengen . De tweede
man na Kieft, een zekere Lubbertus van Dincklagen, die tot dusverre als Schout-fiscaal der kolonie had gediend, kreeg nu de titel
van onderdirecteur ; in liens vroegere functie zou trader de vaandrig van Dijck, die zich in de strijd tegen de Indianen dapper geweerd had, en daarna naar hat vaderland was vertrokken, alwaar
hij over Kieft's beleid eens een boekje had opengedaan .
Op Kerstmis 1646 is de nieuwe Directeur-Generaal met vier schepen, waarop vale soldaten en kolonisten, uit Texel vertrokken, vergezeld van zijn zuster, die inmiddels reeds weduwe was geworden .
De refs ging eerst naar Curacao, alwaar begin 1647 Lucas Rodenburch als Vice-Directeur ward achtergelaten . En alvorens wij flu
Stuyvesant naar Nieuw Nederland gaan volgen, met de kans om de
lotgevallen van zijn Curacaose gebied dan onwillekeurig uit hat oog
to verliezen, doer wij misschien hat baste door thans eerst even to
kijken hoe hat sindsdien op onze Caribische eilanden gegaan is .
Reeds zagen wij dat er voor Curacao naar meerdere welvaart gezocht ward door er een zogenaamd „asiento" of slavendepot van to
maker . Dit is door Stuyvesant en zijn adjuncten met kracht bevorderd, zodat althans hat hoofdeiland weldra opnieuw als een nuttig bezit kon gelden. In 1660 heeft Stuyvesant uit Nieuw Nederland
zelfs enige krijgsgevangen Esopus-Indianen van de milder-Hudson
als slaver naar Aruba gezonden .
Toen in 1664 Nieuw Nederland aan de Engelsen ward overgegeven,
kwam er natuurlijk een eind aan hat gecombineerde bestuur met
Curacao samen. Sindsdien hebben de Engelsen herhaaldelijk getracht, ors ook uit die eilanden to verdrijven, waarbij zij als uitgangspunt hat zo juist door hen veroverde Jamaica bezigden . Reeds
terstond in 1666, tij dens de Tweede Engelse Oorlog, is er een vloot
uitgerust die „Curacao en de geiteneilanden Aruba en Banari" aan
de Hollanders moest gaan ontnemen . Daze zeemacht was echter in
hoofdzaak bemand met boekaniers, dus met zeeschuimers van internationals samenstelling, die gewend waren aan een volkomen vrij
leventje, en allerminst geschikt leken om zich to onderwerpen aan
de discipline van geregelde troepen . Er ontstond dan ook a1 spoedig
hevige ruzie, waarvan hat eind was dat zij uit elkaar ginger om elk
op eigen geluk to gaan plunderer . Bij die gelegenheid hebben de
onzen tijdelijk Saba en St . Eustatius moeten prijsgeven, dock Curacao bleef gespaard ; hat was een wonderbaarlijke uitkomst, want de
toenmalige Vice-Directeur alwaar, Matthias Beck, had zeer tegen
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een beleg opgezien, omdat op dat ogenblik een buitengewone droogte op Curacao een nijpend gebrek aan water veroorzaakt had, en zo
had men het binnen Willemstad vermoedelijk niet eens zo heel lang
kunnen uithouden .
Na dit Curacaose intermezzo kunnen wij onze aandacht flu weer
onverdeeld op Nieuw Nederland gaan richten. Er zou daar heel wat
schoon to maken en to herstellen vallen, want Kieft had de taken
schromelijk in het honderd laten lopen, en onder de bevolking, de
stadsburgers towel als de kolonisten, viel een geprikkelde stemming
waar to nemen, als gevolg van de vele teleurstellingen en rampen .
Bovendien verkeerden de verdedigingswerken er in een verwaarloosde toestand ; het vee graasde er op de wallen en de varkens
wroetten tussen de palissaden rood. Meer en meer waren de inwoners er aan gewend geraakt, hun troost to zoeken in de kan . Zo telde
men in die tij d to Nieuw Amsterdam reeds op elke vier huizen en op
elke tien ingezetenen een kroeg, - voorwaar een verhouding die
zelfs in de meest dipsomane dagen van het latere New York wel
nooit overtroffen zal zijn.
op het programme van den nieuwen Gouverneur
waarover hij
met Heren Negentien hardnekkig had moeten onderhandelen
stood o. a. het herstellen van het fort en van de andere versterkingen, alsmede het vestigen van een blijvend garnizoen, dat goed bewapend zou zijn.Met de Indianen moest hij in vrede leven, en wapenen mochten aan hen niet meer worden verstrekt . Als beveiligingsmaatregel tegen eventuele verrassingen door de Roodhuiden zou het
stichten van nieuwe nederzettingen worden aangemoedigd, liefst
in dorpen bijeen, opdat de kolonisten niet stuk voor stuk weerloos
zouden zijn . Ditzelfde moest overigens evengoed worden bevorderd
in de streken waar ons gebied aan het Engelse grensde, opdat onze
buren niet verder zouden kunnen opdringen . Tot dusverre waren
de onzen in dit opzicht ontegenzeggelijk to kort geschoten, want
terwijl in Nieuw Engeland de nederzettingen snel toenamen en
volkrijker werden, telde Nieuw Nederland feitelijk maar drie bevolkingscentra, nl . Nieuw Amsterdam, het Fort Oranje of Beverswijck, en Breuckelen.
Voorts zou de handel worden vrijgesteld, een besluit dat aan de
Compagnie wel bijzonder hard gevallen moet zijn . En aan de ingezetenen zou enige invloed op het bestuur der kolonie worden toegekend, dus in de richting die reeds door Kieft was ingeslagen, toen
hij voor eigen gemak zijn Raad van Twaalven had benoemd ; maar
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dan beter . . . Kortom, men ziet dat het ears goede voornemens niet
ontbrak, en dat de nieuwe Directeur-Generaal van plan was om van
zijn ambtsgebied een belangrijk gemenebest to makers, overeenkomstig de schier onuitputtelijk to achten mogelijkheden welke dat
jonge land bond . Een pamf let, in datzelfde tij dperk geschreven en
voor alle zekerheid gedateerd als zijnde to Antwerpen gedrukt,
geeft een aardig overzicht van wet welingelichte kringen meenden,
van Nieuw Nederland to mogen verwachten . Deze brochure noemt
zich „Breeders Raedt ofte Tsaemspraeck over den Handel vande West
Indische Compagnie," en het wil zijn een „breeders-raedt aende Vereenichde Nederlandsehe Provintien Gelreland, Holland, Zeeland,
Utrecht, Vriesland, Over-IJssel en Groeningen ." Er worden tal van
mensentypen ten tonele gevoerd aan boord van Schipper Bouwen
Krijnssen's schuit, waaronder Nederlanders en vreemdelingen, soldaten en zeelieden, kortom genoeg personen om er een toneelstuk
of een revue mee to bemannen . In een gesprek tussen den Schipper
en den soldaat Koenraed Popolski (hiermee worden de vele Poolse
emigranten bedoeld, die in ons leger dienst kwamen nemen) heet
het : „Niew Nederlandt is een vande fraeyste lLanden die onder de
Son leggen, van allerlei Vruchten, Aerd en Boom-Gewasschen,
diversche schoone Rivieren, visch isser in abundantie tot allerley
vermaeckelij ckheyt to vanghen, to souten, to drooghen, to braden,
to koocken, meer principalij ck to eeten en to verkoopen . Daer is
oock alreede tamelij ck veel Tam-Vee, Wildt-Braet, meer als d'Inwoonders verdoen mogen. Daer is in 't kort geseght gantsch geen
actie aen, alles isser genoegh . Vogelen by den hals, Wildt en Tam
tot overvloet . De Wijn-Druyf waster in 't wilde, de Ajuyn waster
in 't wilde, Carstanien, Moorbesien, Pruymen, Mispelen, wilde
Carssen, Aelbessen, Crusbessen, Haes-Neuters, Appeltjens, Aertbesien, Kraecke-besien, Blaeu-bessen, Aerdaeckers, Aertischocken
onder d'Eerde, en diergelijcke snorrepijpen meer waster al in 't
wilde . Voort alles watmen in Europe heeft, wil deer willig wasschen en groeyen."
De verbolgen woorden die dit schotschrif t verder aan het adres van
Willem Kieft en consorten richt, wil ik gaarne buiten beschouwing
laten naast deze uitlating van welgezind en opbouwend inzicht in
de kansen en behoeften onzer Noord Amerikaanse volksplanting .
Pieter Stuyvesant was de man die door zijn vaderland in staat werd
geacht om dit overzeese dochterland tot bloei to brengen .
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In Mei 1647 kwam de nieuwe Gouverneur to Nieuw Amsterdam aan,
vol belangstelling ontvangen door een bevolking die met hare
vorige Overheid hopeloos uit elkaar had gelegen. De Directeur
Kief t moist al dat hij vervangen zou worden, en er was in Nieuw
Nederland haast niemand die nog enige hoogachting of sympathie
voor hem gevoelde, noch ook voor zijn rechtstreekse medewerkers .
Eveneens Stuyvesant moist dit uiteraard, want hij was immers uitgezonden met de uitdrukkelijke bedoeling om die vuile boel eens
grondig to beredderen. Hij zou dan ook verstandig gedaan hebben
door zijn ambt to aanvaarden met een gereserveerde houding, en de
toestanden eerst eens van alle kanten aan to zien alvorens tot een
def initief optreden over to gaan . Maar zulk een gedragslij n lag niet
in het karakter van Koppigen Piet . Integendeel beging hij reeds
aanstonds twee ernstige fouten, die van het begin of aan een kloof
gevormd hebben tussen zijn eigen ongetwijfeld goedbedoelde voornemens en de reeds zo vaak teleurgestelde en thans meer dan ooit
wantrouwig geworden kolonisten.
Ten eerste liet hij zich door zijn ijdelheid, die in sommige opzichten
mateloos kon zijn, verleiden om zich onmiddellijk bij zijn intrede
op to blazen tot een omvang van gewichtigheid die den grotendeels
eenvoudigen pioniers van Nieuw Nederland wel moat overdreven
toescheen. Op zijn fraaist uitgedost schreed Stuyvesant de wal op,
zo her als een pauw, en vol bewustzijn dat men hier den DirecteurGeneraal van Nieuw Nederland, Curacao, Bonaire, Aruba en bijbehorende eilanden voor zich had . Bij de officiele ontvangst liet hij
de gehele kolonie met ontbloten hoofde lange tijd wachten, terwijl
hij zelf de enige was die zijn hoed op hield . Reeds terstond wend
van den nieuwen Gouverneur gemompeld dat hij zich gedroeg „als
ware hij de Tsaar van Moscovie ."
De ingezetenen behandelde hij steeds zeer uit de hoogte. Daarentegen liet hij zich op vertrouwelijke voet in met Willem Kieft en
diens assistenten, van wie niemand in de kolonie meer iets weten
wilde . En dit was zijn tweede grove hater, die hem vermoedelijk ingegeven was door een overschatting van zijn positie als Hoofd van
het Gezag tegenover het vulgus der geregeerden, van wie hij in zijn
despotische geestesgesteldheid geen kritiek op de daden der Regering wenste of to wachten, hoe slecht dit bewind ook geweest
mocht zijn . Een duidelijke aanwijzing hoe de ingezetenen zelf hierover dachten, had Stuyvesant overigens kunnen verstaan uit de
woorden waarmee de voornaamste burgers zoals Kuyter en Melijn
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bij hat aftreden van Kieft verklaarden dat zij generlei reden hadden
om met erkentelijkheid aan diens beheer terug to denken . Zeus in
een openbare en officiele bijeenkomst tar gelegenheid van de bestuurswisseling ward dit vernietigende oordeel onverbloemd uitgesproken, zuiks in plaats van hat gebruikelijke woord van dank aan
den scheidende.
Indian de nieuwe Gouverneur naar aanleiding van dergelijke opvattingen rustig en gemoedelijk ware opgetreden, zou hij stellig
van alle kanten de ruimste medewerking en waardering hebben
ondervonden . Thans echter, flu hij begon met to laten voelen dat
zijn „onderdanen" hun mood to houden hadden, en dat de persoon
van een Directeur ver boven hun aanmerkingen verheven was,
stootte hij alle welgezinde medeburgers van zich of en deed hij de
onrust onder de ingezetenen nog toenemen . Daze fouten zijn nooit
hersteld, en de verhouding is steeds onbehagelijk gebleven, altijd
op hat randje van ruzie, en menigmaal daar overheen .
In een vorig hoof dstuk, toen wij hat wanbeheer van Kieft bespraken, hebben wij reeds gezien dat, toen daze ontslagen Gouverneur
eindelijk naar Europa vertrok, en toen bij die gelegenheid ook
Melijn en Kuyter in hat vaderland hun grieven sans wilden gaan
luchten, daze beide laatsten, die ongetwijfeld hat algemene vertrouwen der kolonisten bezaten, door Stuyvesant als oproerkraaiers
warden gearresteerd om gevankelijk naar Nederland to worden
overgebracht.
Neen, van veal tact heeft Koppige Piet bij zijn ambtsaanvaarding
niet doen blijken, hoewel hij overigens een man was van scherp
doorzicht en over hat algemeen ook we! van verstandige denkbeelden . Bovendien mocht hij gelden als een moedige en taaie soldaat, en tevens was hij zeer vroom, wat hem in dat tij dperk en
in die omgeving stellig als een grote deugd behoorde to worden
aangerekend, en als een midde! om de harten zijner medeburgers
voor hem to openen .
Al daze goads eigenschappen warden echter overschaduwd door
zijn koppige zelfingenomenheid . Als officier was hij gewend geweest aan blindelings gehoorzamen. Voor parlementair overleg of
voor samenwerking met volksvertegenwoordigers gevoelde hij
slechts minachting . Eveneens vie! hat hem moeilijk, zich in de opvattingen van anderen to verplaatsen, of jegens gevoelens die van
de zijne afweken enige deferentie in acht to nemen . Hij was een geboren alleenheerser en wilds alles zelf voor hat zeggen hebben, zon135

der naar links of rechts to kijken en zonder tegenspraak to dulden .
Indian hij hat toevallig bij hat rechte eind had, dan wist zijn grote
mate van vitaliteit gewoonlijk ook we! door to zetten wat hij wilde,
en dan kon veelal erkend worden dat hat goad was . Maar vergiste
hij zich, dan liep alles scheef, en daarbij bracht zijn stijfhoofdigheid
mede dat de lout hoe langer hoe groter wend.
A1s gevolg van daze eigenschappen heeft Koppige Piet, hoezeer ook
van de baste wil bezield en van bekwaamheid waarlijk niet verstoken, doorlopend op zijn gunstigst in staat van gewapende vrede
met de besten zijner medeburgers geleefd. Een brave en zorgzame
patriarch, een vadertje Gouverneur, zoals de overlevering in hat
latere New York wel eens van hem heeft willen maken, is hij werkelijk nimmer geweest . Integendeel, Pieter Stuyvesant was in
Nieuw Nederland meer gevreesd dan bemind!
Het volvoeren van zijn nogal omvangrijke bestuursprogramma
bracht mede dat Stuyvesant reeds terstond veal geld nodig had . In
militair opzicht moest hat fort hersteld worden, hetgeen uiteraard
kosten veroorzaakte . Voorts vorderde hat reorganiseren van hat
Nieuw Nederlandse legertje aanstonds aanzienlijke uitgaven, waar=
van bovendien een gedeelte permanent ward in de vorm van soldij .
Voorts was Kieft uit hat vredesverdrag met de Indianen veal schuldig gebleven in de gedaante van zeewant en Europese ruilgoederen .
Ook moesten verschillende gebouwen voor burgerlijk gebruik worden opgetrokken, gerepareerd of op andere wijze gefinancierd, zoals de kerk en een school.
Hoe moest hij nu aan zoveel geld komen? Een bron van inkomsten,
die ons naar onze hedendaagse opvattingen wonderlijk moat lijken,
maar die destijds algemeen als voor de hand liggend wend beschouwd, was altij d de kaapvaart . Want Nederland beyond zich nog
steeds met Spanje in oorlog, en hoewel de onderhandelingen over
een vrede reeds lopende waren, kon men zich wederzij ds nog altij d
geheel vrij beschouwen . Daarom achtte Stuyvesant hat dienstig our,
zolang hat nog mogelijk was, een paar Compagnieschepen naar de
Caribische Zee to sturen our to zien of daar sours iets goads buit to
maken vie! . Daze poging heeft echter geen resultant opgeleverd,
dock veeleer de kosten nog vergroot. Er moest dus op andere middelen gezonnen worden.
Een belasting tar bestrij ding van de verdedigingswerken ward in
principe door de inwoners beschouwd als niet van hen to mogen
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worden geheven, aangezien immers de West-Indische Compagnie
verplicht was, voor de veiligheid der kolonie to zorgen . Inzake bijdragen in de kosten van hat gewestelijke bestuur wilden de ingezetenen wel naar voorstellen luisteren, dock daarbij verlangden zij
dan tevens dat de bevolking gehoord zou worden .
Een dergelijke vorm van meepraten in dingen die hat landsbeheer
betroffen, kon aan Koppigen Piet natuurlijk niet aangenaam zijn .
Maar hij had dringend geld nodig, en daarom stemde hij er in toe
dat er door de bevolking achttien afgevaardigden zouden worden
aangewezen, waarvan hijzelf er negen zou uitkiezen die hem dan
voortaan als Raad terzijde zouden staan, en wel drie kooplieden,
drie boeren en drie burgers.
In plaats echter van nu met deze Raad van Negen vlot samen to
werken, trachtte Stuyvesant dit college zoveel mogelijk op dood
spoor to schuiven . Zolang de heren gedwee met hem meegingen,
liep alles naar wens. Maar nauwelijks ontstond er verschil van mening, of de Gouverneur maakte zijn Raadsleden uit voor domoren,
oproerlingen en nog erger .
Reeds aanstonds weigerde de Raad om geld to voteren voor hat herstellen van hat Fort, want dit was immers de task der Compagnie,
die daarvoor diverse rechten en belastingen hief. Langs die wag
kwam men dus niet verder . En ook in hat vervolg zijn de verhoudingen niet verbeterd, zoals wij in een volgend hoofdstuk nader
zullen zien .
op bontwaren warden voortaan vaste uitvoerrechten per vel geheven. Alle huidjes moesten gestempeld worden . Voorts mocht men
niet meer, zoals tevoren, het binnenland in om pelswerk in to ruilen,
maar er moest op bepaalde handelsposten afgewacht worden tot de
Indianen hun product kwamen aanbrengen. Een maatregel die
uiteraard eerder tot inkrimping en verstarring der kolonie bijdroeg
dan tot uitbreiding en inwendige ontplooiing . Alle boerderijen kregen opdracht om zich met een stevige omheining van palissades to
omgeven, zodat elke bouwerij een fort op zichzelf werd . Een armzalig voorschrift dat van weinig vertrouwen in de collectieve kracht
getuigde, en bovendien allerminst in staat was om die graad van
veiligheid to scheppen die uitsluitend verkregen had kunnen worden door vastberaden een buitengrens of to bakenen en deze naar
behoren in staat van verdediging to brengen .
op drank en vale andere verbruiksartikelen werd een accijns geheven, uit walker opbrengst hat bouwen van de kerk zou worden
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bekostigd. Overigens werden enige reeds door Kieft uitgevaardigde
voorschrif ten ter beteugeling van het drankgebruik bevestigd, zoals
dat er des avonds na negenen niets meer mocht worden getapt,
evenmin als ook des Zondags voor tweeen, met uitzondering slechts
van inwonende gasten . Ziehier dus het begin van wat wij sindsdien
in Nederland hebben leren kennen als een hotelvergunning .
Op overtreding van deze voorschriften stood een zware boete, evenals trouwens op het leveren van sterke drank aan Indianen . In dit
verband is het wel aardig, eens to herinneren aan een beslissing van
het General Court van Massachusetts, waarbij in 1644 werd verklaard dat hat niet billijk mocht haters, aan de Indianen de wettige
troost to onthouden die de Schepper aan alle stervelingen heef t geschonken in de gedaante van een borrel . . . Ziehier een menselijke
opvatting die men jegens wilden niet verwacht zou hebben, en allerminst van zulke sombere en stroeve broeders als de puriteinse
kolonisten in Nieuw Engeland . Geen wonder dan ook dat dit gulle
inzicht reeds tiers jaar later herroepen moest worden!
Niet minder opmerkelijk is evenwel dat de Indianen op Nederlands
grondgebied op een keer tot ooze Overheid hat dringende verzoek
richtten, hun toch gees vuurwater to verstrekken, want zij gevoelden dat zij daar niet tegen konden en er aan to gronde gingen . . .
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DE DICTATUUR VAN EEN ZILVEREN STELT
Het Hoofd der kolonie was geen beminnelijk mens . De
Honden van Houtebeen moesten de bovenlanden bedwingen. Opkomst van Nieuw Amsterdam als brandpunt van wereldhandel. Een samenleving vol burgerlijke besehaving en gerief. De ingezetenen voelen zich
door Stuyvesant's eigenmachtigheid gegriefd. Het dochterland richt een profetisch vertoog tot het moederland .
De voorgenomen hervormingen stuiten of op het verzet
van Koppigen Piet. Een eerzuchtige landvoogd toont
zich begerig naar krijgsroem. Hoe Stuyvesant de Zweden uit de Zuydt Rivier verdreef.

Reeds de eerste indruk, die de Nieuw Nederlanders van hun pas
aangekomen Gouverneur gekregen hadden, was niet heel prettig geweest . Een eenvoudige en rustige persoonlijkheid zou meer in hun
smack hebben gelegen dan deze hooghartige Directeur-Generaal, in
wiens wezen vooral ij delheid en heerszucht naar voren schenen to
treden . Toen de kruitdamp der uitbundige saluutschoten opgetrokken was, en men hem beter leerde kennen, bleek de nieuwe man
weliswaar niet van bekwaamheden ontbloot to zijn, dock tevens
toonde hij zich prikkelbaar, stroef en koppig . Een lastig heer!
Het heeft dan ook can wrijving en botsingen niet ontbroken . Weliswaar leek het een stag in de goede richting toen Stuyvesant een
Raad van Negen schiep om hem in het beheer der publieke zaak bij
to staan . Maar wat had men can zulk een college wanneer de raadsleden het enkel met den Gouverneur eens mochten zijn, dock zich
in het geval ener afwijkende mening blootstelden can de hevigste
verwij ten en zelf s can wraaknemingen van ernstige card . Dit hadden reeds aanstonds Melijn en Kuyter ondervonden toen zij het
voornemen to kennen gaven om den afgetreden Gouverneur Kieft
to gaan aanklagen wegens het wanbeheer waaraan deze zich tijdens
de Indiaanse oorlog had schuldig gemaakt . Zonder zich er om to
bekommeren can welke zijde het recht of het gelijk zich beyond,
had Pieter Stuyvesant deze beide kolonisten eenvoudig als oproerlingen laten arresteren, en als verraders had hij hen veroordeeld om
verbannen to worden. Het heist zou hij zulk canaille maar ineens
willen ophangen, tot afschrikwekkend voorbeeld voor anderen .
In een vorig hoofdstuk hebben wij gezien hoe het schip, waarop zij
tesamen met den repatrierenden Willem Kief t en met dominee
Bogardus, die met verlof ging, op de Engelse kust schipbreuk ge139

leden hebben, waarbij Kieft en Bogardus toen verdronken zijn . De
beide gevangenen wisten zich to redden en zijn er ook in geslaagd
om het vaderland to bereiken . Doch de Compagnie weigerde, hen
aan to horen ; deze eerste poging van de zij de der inwoners om op
een behoorlijk koloniaal bestuur aan to dringen eindigde aldus voorlopig met een volledige triomf voor het Gezag, dat zich met geen
klachten of critiek wenste in to laten . En dit waren nog we! de
beste en meest bezadigde elementen der nederzetting! Pas later,
toen de klachten inmiddels toegenomen waren, zijn Melijn en Kuyter in Nederland gerehabiliteerd, en Melijn is zelfs weer naar Nieuw
Amsterdam teruggegaan, terwijl Stuyvesant een uitnodiging van de
Staten-Generaal ontving om persoonlijk of bij volmacht in den
Haag opheldering to komen verstrekken ; zo kreeg de hardhandige
Directeur-Generaal tenminste een morele nederlaag to slikken .
Doch ook hierover trachtte hij zich heen to zetten door extra bars
gedrag. Hij zou die rebellen we! eens leren . Wie hier regeerde was
hij zelf, en wie meende to kunnen meeregeren zou spoedig bemerken met wien hij to doen had!
Neen, een beminnelijk mens was de nieuwe Landvoogd stellig niet .
In alle opzichten, onverschillig wat het onderwerp was, meende hij
met een zelfde strengheid to moeten optreden . Het overmatige
drankgebruik bijvoorbeeld kon ongetwijf eld enige tempering gebruiken, maar een al to plotseling en al to scherp ingrijpen verbitterde de inwoners slechts, die op deze wijze feitelijk to horen kregen dat zij tot dusverre een stelletje verlopen dronkaards waren
geweest. Indien er enige tact ware gebruikt, zouden zij gaarne zelf
tot een goede reglementering hebben medegewerkt . Zoals het thans
ging, voelde een ieder zich nodeloos gekrenkt. Van die kant lustte
men al spoedig nets meer, zelfs al zou het een verbetering zijn
geweest. Het gewone gevolg van onmenskundig ingrijpen!
Godsdienstig waren de Nieuw Nederlanders zeer zeker . Maar Stuyvesant kwam hun nu eens vertellen hoe zij hun geestelijke leven
behoorden in to richten, waarbij hij zich gaarne scheen to laten
leiden door de steilste dominees .
De Zondagsrust werd dwingend voorgeschreven, alsof de merendeels vrome kolonisten niet reeds nit eigen aandrang de dag des
Heren plachten to heiligen zoveel als dit met de eisen van hun bedrijf overeen to brengen vie! . Voor Stuyvesant echter bestonden
dergelijke overwegingen niet : gehoorzaamheid eiste hij, en vervo!gens mood houden . Hij verbood ook a11e bijeenkomsten in het open140

baar of zelfs van particuliere aard, die niet in de meest stricte zin
zouden berusten op de grondslagen van de Gereformeerde Kerk .
Niet alleen een strenge landsheerwilde hij zijn, dock tevens een ketterjager. Tegelijk Tsaar en Paus, dock dan een protestants pausje,
want katholieken waren er niet of nauwelijks, en de zuivering richte zich dus alleen op secten van een sours slechts nauwelijks merkbaar afwijkende leer . De simpele kolonisten van Nieuw Nederland,
die zelf grotendeels gewikkeld waren geweest in allerlei vormen
van verzet tegen gewetensdwang van deze aard, dock dan in grote
stij l, wensten geen verdrukking in het klein to slikken van een dwingelandje in zakformaat . En hoe nijdig Stuyvesant ook met zijn houten been stampte en hoe indrukwekkend het zilveren beslag van
zijn stelt ook blonk temidden van zijn overige ambtsdos, - werkelijke eerbied, last staan aanhankelijkheid hebben zijn medeburgers
nimmer voor hem kunnen gevoelen, dock veeleer een wrevelig gevoel van doorlopend zonder reden genegerd to worden . Vergeefs
drongen zelfs Heren Negentien op matiging aan. Koppige Piet bleef
onverbiddelijk, en meende werkelijk oprecht dat hij zijn principalen hiermede een goede dienst bewees .
Het lag voor de hand dat zulk een potige Landvoogd ook vroeg of
last in conflict moest geraken met die grote macht die zich inmiddels in het Nieuw Nederlandse gemenebest had gevormd : de onderneming Rensselaerswij ck.
Als Patroonskolonie had deze nederzetting recht op zekere vrijheden en voorrechten van zelfbestuur ; zolang de oude Kiliaen van
Rensselaer als opperste bass en tevens als Bewindhebber der Compagnie in het vaderland aan alle touwtjes tegelijk had kunnen trekken, was Rensselaerswijck zich voorspoedig en zelfstandig blijven
ontwikkelen .
Een goeden beheerder had deze kolonie gevonden in Adriaen Cornelissen van der Donck of Verdonck, die een kleinzoon was van
schipper Adriaen van Bergen, bekend geworden door de avontuurlijke overrompeling van Breda door middel van het turfschip . Deze
van der Donck was to Breda geboren en had to Leiden in de rechten
gestudeerd . Meer dan als magistraat of advocaat voelde hij zich
echter als man van de daad, als pionier, en zo had deze mr . in
de rechten zich door Kiliaen van Rensselaer laten uitzenden naar
diens volksplanting in Nieuw Nederland . Hier bleek hij goed op zijn
plaats to zijn, en in alle onderwerpen toonde hij een verstandig in1 41

zicht . Den onbesuisden gouverneur Kieft had hij in de Indianenoorlog belangrijke diensten bewezen, vooral door de onderhandelingen op zich to nemen met de Mohawks en Mohicanen, opdat dezen
zich niet eveneens tegen ons zouden keren. Uit erkentelijkheid voor
deze hulp had Kieft hem toen beloond met een groot stuk land aan
de rivier benoorden Manhattan . Want ook van der Donck wilde zich
als kolonist op den duur onafhankelijk makers van Rensselaerswijck,
en ging van nu of aan optreden als zelfstandige patroon . Bij die gelegenheid flu schijnt hij zich een jonkheerstitel aangematigd to hebben, of wel zijn democratische medeburgers hebben hem misschien
wel een erg fijnen meneer gevonden en hem wellicht voor de grap
„den jonker" genoemd . In elk geval heette deze nieuwe Patroonskolonie in de wandeling weldra Jonkheersland, en uit die schertsende betiteling is de tegenwoordige naam van die streek ontstaan, die
Yonkers luidt en een voorname voorstad van New York aanduidt .
Wij zullen dezen patroon van Jonkersland straks terugvinden als
leider van een groep kolonisten die meer zeggenschap in het bestuur van Nieuw Nederland begeerden, en die to dezer zake weldra
met Stuyvesant in botsing kwamen .
Reeds terstond had Stuyvesant de neiging tot zelfstandigheid van
het sterke Rensselaerswij ck met tegenzin aanschouwd. Hij voelde
zich Directeur-Generaal over geheel Nieuw Nederland, en wenste
zijn gezag door allen, groot towel als klein, erkend to zien . Doch
daartegenover hield de nieuwe beheerder dier Patroonskolonie,
Brandt van Slechtenhorst, staande dat Stuyvesant over Rensselaerswij ck nets to vertellen had . En daarop liet Koppige Piet bars
weten dat al dit gebied binnen bet gezag der West-Indische Compagnie viel, patroonskolonie of niet .
Reeds in 1648, een jaar na zijn aankomst in Nieuw Nederland, voer
Stuyvesant persoonlijk de rivier op near Fort Oranje, om aldaar
met forse hand zijn wil op to leggen . Alle burgerlijke gebouwen die
binnen een geweerscbot afstand van bet fort waren opgetrokken,
liet hij afbreken . Reeds vermeldden wij terloops dat zelfs de kerk
van Beverswijck verplaatst moest worden .
Er kwam nu in Fort ®ranje, dus op de plek wear tegenwoordig
Albany, de hoofdstad van de „Empire State" New York ligt, een
garnizoen to liggen, met strenge instructies van Stuyvesant om de
bewoners, zo blanken als Roodbuiden, onverbiddelijk in bedwang
to bouden. weldra werden deze troepen door de Indianen „de honden van houtebeen" genoemd .
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Zulk een energiek optreden moest allicht de Compagnie tot tevredenheid over Karen Directeur-Generaal stemmen . Inderdaad droeg
zij nog in 1650 aan Stuyvesant op om vooral met kracht tegen
Rensselaerswijck op to treden, verdere uitbreiding dier kolonie in
de Catskill streak to beletten, en de vrije vaart op de rivier in
beide richtingen to handhaven . Dit was een kolfje naar de hand
van den ijzeren Gouverneur! Meermalen is hij de rivier opgevaren
om den bewindvoerder Brandt van Slechtenhorst en den jongen
van Rensselaer to wennen aan erkenning van hat gezag dat to
Nieuw Amsterdam zetelde. Zelfs zagen wij dat hij van Slechtenhorst op een keer heeft laten gevangennemen .
Juist daze grote hardhandigheid echter maakte dat er in hat vaderland tegen een al to grote activiteit der Compagnie ook wear bezwaar gemaakt ward, want de klachten der patroons bleken van
tij d tot tij d gehoor to vinden bij de Staten-Generaal . En in hat
licht der belangen van invloedrijke vrienden, wien hat natuurlijk nimmer ontbrak aan argumenten van allerlei aard - klinkende evengoed - begonnen de Hoogmogende Heren dien energieken landvoogd wet eens wat lastig to vinden ; op een keer
scheelde hat maar weinig of zij hadden hem laten vallen en door
een ander doen vervangen. Maar inmiddels was de Republiek in
conflict geraakt met Engeland, waar de revolutie van Cromwell
een geheel nieuwe situatie geschapen had ; en onder die onzekere
omstandigheden ward er van veranderingen in hat beheer over
Nieuw Nederland maar liever afgezien .
Koppige Piet is bij die gelegenheid door hat oog van een naald gekropen. Enkel kreeg hij opdracht om to Nieuw Amsterdam een
stedelijke vroedschap to vormen, ongeveer op de wijze zoals in hat
vaderland gebruikelijk was . Op 2 Februari 1653 ward daze stedelijke regering geinstalleerd, en als gevolg van daze maatregel verheugt New York zich in hat trotse bewustzijn, de oudste stadsrechten in de Verenigde Staten to bezitten.
De Stadsherberg ward nu ingericht tot Stadt-Hugs, voor administratieve en representatieve doeleinden beide, en hat leek werkelijk
of er nu een tij dperk van democratisch bewind zou aanbreken .
In werkelijkheid echter bleef Stuyvesant persoonlijk in alle opzichten den bags spelen. Vooruitgang was er voorlopig slechts in schijn
bereikt, voornamelijk als concessie aan de klachten die - zoals wij
straks zullen zien - door van der Donck namens de overgrote meerderheid der ingezetenen tar kennis van hat moederland waren ge143

bracht. En vroedschap of niet, Koppige Piet was door deze aanval geenszins nit bet zadel gelicht, dock bleef stevig to paard zitten .
Aan een commercieel lichaam als de west-Indische Compagnie ging
natuurlijk in de eerste plaats de handel ter harte . Aan Stuyvesant
werd geschreven dat hij vooral zorg moest dragen dat Nieuw Nederland zich op die tak van bedrijf zou toeleggen, meer dan op enige
andere. Want van de handel moesten wij leven ; de Compagnie zelve
rechtstreeks, dock ook weer indirect, immers ook van de handelsomzet der ingezetenen trok zij in- en uitgaande rechten die aanzienlijk konden oplopen . Aanvankelijk had Nieuw Nederland alleen
maar mogen handeldrijven met plaatsen op de kust van Noord
Amerika zelf. Later waren ook de relaties met Nederlands Brazilie
en met Angola aan de Nieuw Nederlanders vrijgesteld . De ter
plaatse gevestigde handelaren ondervonden echter veel overlast van
reizende „wilde" kooplieden, die voornamelijk op pelswaren loerden, en Nieuw Amsterdam in dit opzicht als een der voornaamste
brandpunten van bet Amerikaanse zakenleven beschouwden . Het
was of zij de toekomstige positie van New York als internationaal
centrum reeds voorzagen .
Inderdaad was onze kolonie in die dagen een der belangrijkste verzamelplaatsen voor pelterijen, vooral naarmate Nieuw Engeland
zich uit de handel in deze goederen bleek terug to trekken. Alleen
nog Canada deed op dit gebied met kracht mee .
Behalve dit allervoornaamste artikel voerde Nieuw Nederland wat
tabak uit, deels uit eigen teelt, deels afkomstig uit de Britse plantages in Virginia en uit de later gestichte kolonie Maryland .
Doch aangezien, in weerwil van de wensen der Compagnie, een aanmerkelijk gedeelte der inwoners van Nieuw Nederland zich met de
landbouw bezig hield, kreeg ons dochterland gaandeweg ook een
overschot aan graan en dergelijke voortbrengselen ter beschikking .
Aanvankelijk was men voor al dergelijke voedingsmiddelen op invoer aangewezen geweest . Thans kon er zelf s geexporteerd worden .
Reeds zagen wij dat er op een keer een schip met leeftocht naar
Curacao werd gezonden, waar op dat ogenblik hongersnood heerste .
Dat geschiedde toen in een tij dsgewricht waarin Nieuw Nederland
dit voedsel eigenlijk zelf nog niet kon missen . Maar 'weldra nam
deze uitvoer een aanzienlijke omvang aan, van graven en meet
evengoed als van peulvruchten, van bout, van rund- en varkensvlees, van gezouten vis, ja zelfs van nesters in bet zout . Wat de
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meeste deter waren betreft, is Noord Amerika nog tegenwoordig de
voornaamste leverancier van Curacao, alleen worden de vermaarde
blue point oesters in onze dagen uit New York naar Curacao niet
meer in gezouten toestand verzonden, dock in het us, bij blokken
tegelijk ingevroren ; tells pleegt ons voormalige dochterland op deze
wijze het verre Buenos Aires van dit kostbare schaaldier to voorzien.
In ruil daarvoor ontving Nieuw Nederland uit Curacao vooral tout,
het product der natuurlijke pannen op dat eiland alsmede op Bonaire en Sint Maarten . En voorts paarden, wat ons wel wat vreemd
moet does opkijken. Want het dorre en bijna grasloze eiland Curacao heeft zich nooit sterk getoond in de veeteelt, tenzij op zijn
hoogst van geiten en ezeltjes . Daarentegen is in de grazige weiden
en overvloedige maisvelden van Noord Amerika het paard steeds
een succes geweest, zodat het wonderlijk aandoet, to zien dat een
deel van de paardenstapel oorspronkelijk uit onze Antillen is ingegevoerd.
Een der belangrijkste agrariers van Nieuw Nederland is ook Stuyvesant zelf geworden, want in 1650, toen zijn salaris op het vorstelijke bedrag van f 250 .- per maand plus f 900 .- tafelgeld 's jaars
was gebracht, heeft hij voor f 6400 .- de Grote Bouwerij gekocht,
ter plaatse waar tegenwoordig Stuyvesant Square ligt . Een deel van
zijn tijd placht hij op die landelijke bezitting door to brengen, tot
hij in 1658 een woonhuis liet bouwen aan de East River, waar thans
Whitehall Street uitmondt . Aan de Compagnie schreef hij dat
Nieuw Nederland wel 100 .000 mensen zou kunnen voeden - een
getal dat men toen wel sterk overdreven gevonden zal hebben .
Naast de landbouwvoortbrenging ontwikkelde zich ook allerlei bedrijvigheid van plaatselijke ambachten en zelfs een bescheiden nijverheid . Er werd wijn geperst en bier gebrouwen ; er ontstond een
zeepziederij, een plateelbakkerij en ten slotte werd er ook glas vervaardigd. Overigens tag de ontplooiing van al dergelijke fabricage
zich nog steeds belemmerd door de jaloerse wensen der Compagnie
dat er in het dochterland niets gemaakt zou worden wat zijzelf met
winst uit het moederland kon leveren . Dit is ongeveer hetzelfde
stelsel en dezelf de grief die later de kolonisten van de huidige
U.S .A., van Spaans Amerika en van Brazilie gedreven hebben tot
het doorsnijden van de staatkundige banden die hen met Engeland,
Spanje en Portugal verenigden . En wij mogen dus gerust aannemen
dat ook Nieuw Nederland, zo het ons eens niet afgenomen ware,
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zich op een keer verzet zou hebben tegen een behandeling door hat
moederland, die meer gericht was op zelfzuchtige exploitatie van
een grondstoffenterrein en van een afzetgebied dan op moederlijke
zorgen voor een opgroeiend kroost .
Een groot gedeelte van de zakenomzet moest in natura worden afgewikkeld, in de vorm van ruilhandel, waarbij voornamelijk bevervellen als waardemeter golden, alsmede hat universele wampum of
zeewan, het schelpengeld der Indianen . Aanvankelijk plachten daze
snares enkel gebezigd to worden voor betalingen van geringe omvang, bijvoorbeeld wanneer men levensmiddelen van de inboorlingen kocht, of bagatelles met hen ruilde. Maar hat tekort aan Europese must maakte dat allengs ook soldij en tractementen in zeewan
uitbetaald moesten worden, en dat zelfs voor de hoogste handelszaken hat wampum onmisbaar bleak . Toes ward hat uittellen van
die vale strengen aaneengeregen schelpjes een zeer vermoeiend
werkje, met hat gevolg dat zich daaruit een soort van beroep ontwikkelde. Van tijd tot tijd moest de verhouding in waarde opnieuw
worden vastgesteld. Gemiddeld kon men aannemen dat een beverve! tar waarde van acht gulden ruim duizend strengen zeewant
gold . Een merkwaardige les in de leer van hat geldwezen : elke nieuwe samenleving had een eigen ruilmiddel nodig! En toch was zulk
een ondervinding niet nieuw, want reeds kort na 1500, toes de Portugezen bezig wares met zich in de Indische wergild to vestiges, had
Af fonso de Albuquerque, hun doortastende aanvoerder, terstond
na de inneming van de stad Malakka een nieuw muntstelsel ingevoerd, ter vervanging van de onzekere plaatselijke ruilmiddelen .
In een feestelijke optocht met versierde olifanten en muziek was
er toes een gouden catholico en een zilveren malaquez afgekondigd, met als pasmunt bastardos, soldos en dinheiros van tin .
Maar . . . India was rijk geweest aan metalen, dock hat simpele
Nieuw Nederland kon tot dit doe! niets anders beschikbaar stellen
dan bevervellen en schelpensnoeren . Met zulk een primitief ruilmiddel heeft wallstreet het aanvankelijk moeten stellen!
Misschien zou hat heel goad mogelijk zijn geweest om ook in die tijd
reeds een plaatselijk geldsysteem in to voeren, waarbij dan wellicht
de gouden standaardmunt een Bever geheten zou hebben, met als
kleinste pasmunt een streng zeewant als 1 cent . Maar daartoe had
men dan toch in elk geval metalen geld moeten invoeren, of specie
om dit tar plaatse to laten slaan, op gevaar of dat dit terstond wear
uitgevoerd, opgepot of anderszins uit de omloop verdwenen zou zijn .
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James, Duke o f York and Albany, naar wien New York en de hoo f dstad van
die stoat genoemd zijn .

Doch noch de Compagnie, noch de Staten-Generaal, noch ook trouwens iemand anders in Europa of Amerika had in die dagen een
heldere voorstelling omtrent het wezen van het circulatiemiddel .
Men zag en verbaasde zich hoogstens . Meestal leverde een muntwijziging nadeel op, een enkele keer eens een voordeeltje, en aan
parasitaire handigheidjes ontbrak het evenmin . Maar tot een bewust en weldoordacht regelen van monetaire aangelegenheden was
de wereld van die dagen niet in staat, en zo gebeurde er met het
ruilmiddel van Nieuw Nederland niets . Bevervellen en zeewant
bleven er standaard- en tekenmunt met de gulden slechts wazig op
de achtergrond.
Nieuw Amsterdam hield in dat tij dperk reeds geregelde weekmarkten en eens per jaar een kermis . Het moet toen een levendig plaats je
geweest zijn, en niet - zoals een operette-achtige traditie het wel
eens tracht voor to stellen -- een slaperig oord waar komieke dikbuiken in pofbroeken de dag doorbrachten met pijpjesroken . Reeds
zagen wij dat de Stadsherberg wegens hare goede en gastvrije
accommodatie veel buitenlands bezoek aantrok . Ongetwijfeld ging
er in Nieuw Amsterdam meer om dan in een der steden van Nieuw
Engeland of Virginia . De huizen waren er ook reeds grotendeels
van baksteen, terwijl onze buren in Boston zich nog veelal met hout
behielpen . Als huishuur vinden we vermeld ongeveervijftien bevervellen . De gebouwen hadden gevels en de dagen waren met pannen
gedekt. Evenals to Amsterdam waren de meeste woningen van een
hijsblok voorzien . Voor de deur had men gewoonlijk een stoep laten
metselen, met een bank voor een gezellig zitje . Dit begrip „stoop"
is tesamen met het woord zelf in de Amerikaanse opvattingen van
genoegelijke nabuurschap overgegaan .
Een vergefelijke ijdelheid van sommige Knickerbocker-families
heeft wel eens voedsel gegeven aan het sprookje dat Nieuw Amsterdam eigenlijk een aristocratische nederzetting geweest zou zijn .
Voor zulk een vleiende veronderstelling is echter geen enkele grond
aanwezig . De zoeven vermelde spotnaam Jonkersland spreekt er
zelfs stellig tegen, want in een werkelijk hoogwelgeboren samenleving zou men zulk een jonkheerlijk bezit niets bijzonders gevonden hebben . Alleen de plantages in Virginia hebben uit hare aard
een ietwat aristocratisch karakter bezeten, en grotendeels ook weten to bewaren. Maar de samenleving in Nieuw Nederland kenmerkte zich van het begin tot het einde door haar burgerlijke wezen .
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Daar waren altijd wet enige voornamere lieden onder, evengoed als
het nimmer ontbroken heeft aan Janhagel ; dock de gemiddelde loon
was er een van middenstand, at mag daarvan overigens misschien
gezegd worden dal de sfeer in Nieuw Amsterdam niet zo bekrompen geweest is als in het kteinburgerlijke Nieuw Engeland .
Aan neigingen tot voornaamheid op de grondstag van blauw btoed
heeft ons dochtertand zich dus niet bezondigd . Wet echter hechtte
men to Nieuw Amsterdam, evengoed ats in het vadertand, veet
waarde aan huiselijk gerief en aan een toonbaar interieur . Evengoed
ats in die dagen de Nedertanden zich in beschaving, kunstzin en
comfort boven Engetand verhieven, evenzeer kon men in de naburige nederzettingen op Amerikaanse bodem dit verschil in civitisatie opmerken . De Engelse natie had zich tot die tijd al to zeer op
haar eitand afgezonderd, en was ten onrechte een snort van semiprimitiefheid blijven houden voor mannetijke deugden of goede
vrouwetijke eigenschappen. Daarentegen was het Nederlandse volk
reeds eeuwen tang in nauwe aanraking geweest met andere tanden
en afwijkende beschavingsvormen, zodat de Hollander niet alteen
vreemde volkeren en tevensgewoonten ats volkomen achtenswaardig had teren aanschouwen en verdragen, dock tevens uit menige
vorm van buitenlandse cultuur zetf lets had overgenomen .
Dit was o . a. to zien aan de veet waardiger ptaats welke in de Nederlandse samenteving de vrouw reeds innam . Voorts kwam onze
hogere tevensstandaard tot uiting in een betere verzorging onzer
binnenkameren, die ook to Nieuw Amsterdam sours zeer ogelijk
ingericht moeten zijn geweest met meubeten van deftige gedaante,
met f raaie kunstvoorwerpen uit Indie, China en Japan, met schilderijen aan de wanden, met Oosterse tapijten, zitverwerk en meer
van die dingen wetke tesamen een sfeer van behagelijkheid en
smack scheppen .
Eveneens op straat nam de zin voor orde toe . Een der aantrekketijkste regeringsdaden van Pieter Stuyvesant is geweest dat hij het
vrij a rondtopen der varkens verbood . Want Nieuw Amsterdam moest
even keurig en zindetijk zijn ats de steden in het moederland, of
als het kraakhetdere Curacao . Dus het vee van de straat! Daarvoor
had men de bouwerijen, atsmede de Nieuw Amsterdamse veemarkt,
die reeds beroemd begon to worden . Aan winkets en taveernes bestond geen gebrek, en aan eet- en drinkwaren evenmin . Bijzonder
overvtoedig moet in die dagen het wild geweest zijn, dat in grote hoeveelheden door de Indianen placht to worden aangevoerd . De dron148

kenschap, die in de Britse kolonien stark aan hat opkomen was, nam
in Nieuw Nederland reeds merkbaar af, en ook bleef de criminaliteit in onze kolonie gering . Zulks niettegenstaande hat uitermate
bonte beeld der bevolking, waaronder alle naties tar wereld vertegenwoordigd waren, en werkelijk niet altijd door de besten, want
het aantal gelukzoekers van twijfelachtig allooi was er natuurlijk
nogal groot. Doch hat scheen of Nieuw Amsterdam de mensen tot
geestelijke bezonkenheid bracht . In Massachusetts was bet nodig
gebleken, met alle beschikbare middelen op to treden tegen bet
stark toenemende euvel van zelfmoord, dock Nieuw Nederland ondervond van dergelijke ziekelijke neigingen geen last .
Negers hebben zich in ons dochterland nooit in grote getale gevestigd ; hoofdzakelijk warden zij gebezigd als huisbedienden, dock wat
men tot dit doe! niet nodig had, verkocht men liever naar Virginia,
waar doorlopend vraag was naar plantageslaven, tegen aantrekkelijke prijzen.
In 1654 waren uit Nederlands Brazilie de eerste Israelieten in
Nieuw Amsterdam aangekomen, zevenentwintig personen, zo manners als vrouwen en kinderen . De plaatselijke bevolking had zich op
daze nieuwe medeburgers niet zeer gesteld getoond, maar de Compagnie schreef dat zij mochten blijven . Ondertussen was ears gedeelte van hen reeds verderop getrokken, meest naar Rhode Island .
In 1656 hebben de Portugese Joden in Nieuw Amsterdam bun eigen
begraafplaats gekregen ; de oudste zerk dateert uit 1683, wat dus
niet zo oud is als op bet wereldvermaarde Joodse kerkhof van Curacao, waar de oudste aanwezige steep van 1661 is .
Van de feesten die Nieuw Nederland met animo placht to vieren,
waren vooral Sinterklaas en Oudejaarsavond in trek, die aanleiding
gaven tot vee! genoegelijk vertier . Voorts ward er een Meifeest gehouden.
Des winters reed men er schaatsen, evengoed als in hat vaderland .
En als zomertijdverdrijf was er meegekomen bet kolfspel, dat met
een kleine bal en een kromme stok gespeeld ward, op een grasveld
dat van gaatjes was voorzien. Hieruit is bet later zo modieuze „golf"
ontstaan, hetwelk in daze veredelde transscriptie ook bet oorspronkelijke herkomstland heeft weten to heroveren .
Aan kunsten en wetenschappen is er in dat vroege koloniale tijdperk to Nieuw Amsterdam nog niet veal gedaan ; trouwens, ook
daarna heeft bet lang geduurd alvorens bet haastige New York zich
met enig succes op dit onzekere terrain heef t leren bewegen . Uit de
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Hollandse tij d mogen wij echter wel even of zonderlij k vermelden
den Bohemer die Augustijn Hermann ward genoemd, en die een
zeer knappe tekenaar is geweest . Het British Museum bezit van
zijn hand een fraaie kaart van Maryland en Virginia . Hij wordt gekenschetst als intelligent en ijverig, en moat zeer gehecht zijn geweest aan de Nederlands-Amerikaanse samenleving . Immigranten
van dergelijke soort had men gaarne, en ook Stuyvesant heeft bij
de West-Indische Compagnie er op aangedrongen dat hem meer
mensen zouden worden gezonden, waarbij hij een voorkeur aan de
dag legde voor protestanten uit Duitsland, Frankrijk en Savoye .
Wanneer men een zaak die tal van zeer verschillende facetten vertoont, ongeveer gelijktijdig en over de gehele linie wil volgen, dan
kan hat niet anders of hat verhaal loopt in sommige opzichten eens
een eindje vooruit ; dan dient men of en toe even een stag terug to
doen om nu weer eens een ander aspect een tijdje lang in hat oog to
houden. Onwillekeurig krij gt de vertelling dan iets onrustigs, want
op die wijze schommelen wij telkenmale bij enige jaren tegelijk op
en near over de golven der gebeurtenissen, en menigmaal vinden
we ons opnieuw op een plek waar we zoeven ook reeds waxen . Maar
op een afstand bekeken krijgt zulk een schildering toch misschien
wel enige omtrek en diepte, en op de duur ziet men er ongetwijfeld
lijn en kleur in ontstaan . Daarom aanvaardt de schrijver reeds bij
voorbaat en zonder a1 to veal hartzeer hat verwijt dat zijn beeld van
ons Amerikaanse dochterland bij stukjes en beetjes is samengeflanst ; want daarnaast hoopt hij gaarne dat zijn lezers liever doorlopend hun overzicht zullen willen behouden dan zich gebonden to
zien aan een schematische behandeling van elk onderdeel afzonderlijk . Dit boek wil een verhaal zijn, niet een standaardwerk of een
encyclopaedia over onze verloren kolonie .
Een van die telkenmale door nieuwe voorvallen doorbroken aspecten van Nieuw Nederland is de verhouding tussen den Gouverneur
en zijn ingezetenen, zoals wij die nu achtereenvolgens reeds onder
Wouter van Twiller en onder Willem lKieft hebben aanschouwd, en
ook weer terstond bij aankomst van Pieter Stuyvesant een ongunstige wending zagen nemen .
Telkenmale vielen er ongeveer gelijktijdig towel bekwame als ook
waardeloze of zelfs gevaarlijke personen gade to slaan, evengoed
als goede en slechte eigenschappen in een man . Wi11em Verhulst
was een prul gebleken, en zijn assistant Fongersz een zwetsende
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dronkaard . In Pierre Minuyt herkenden wij den handigen kerel,
we! eens wat a1 to glad zells, want na zijn gouverneurschap in
Nieuw Nederland was hij immers voor rekening van een paar Bewindhebberen particuliere taken gaan behartigen onder Zweedse
dekking.
Wouter van Twiller is in ooze herinnering overgebleven als een
onbenullige praatjesmaker, en Willem Kieft zagen wij door zijn
woeste onverstand de kolonie op hat randje van de aigrond brengen . Een bekwaarn en fatsoenlijk man als Isaack de Rasiere had er
al spoedig genoeg van, en verzocht van zijn ambt ontheven to worden . De onbaatzuchtige Lubbertus van Dincklage was bijna als een
misdadiger uit de kolonie weggejaagd . Een vitale persoonlijkheid
als David Pietersz de 'dries ergerde zich groan en gee!, droeg intussen tot hat gemeenschappelijke belang bij wat hij kon, dock was blij
dat hij zich uit zulk een janboe! kon terugtrekken alvorens er zeif
in onder to gaan . Een ontegenzeggelijk begaafde leider als Kiliaen
van Rensselaer bleef op een afstand zitten, en lette in hoof dzaak op
zijn eigen belangen.
Nu had Nieuw Neder!and opnieuw een Gouverneur gekregen van
onmiskenbare talenten, dock tevens behept met een aantal eigenschappen die in de weg stonden aan een kameraadschappelijke samenwerking met de baste ingezetenen, zodat een paar hunner reeds
doende waren om in hat moeder!and gehoor to vinden voor hun bezwaren tegen dit dictatoria!e bewind . Daarnaast stood Adriaen van
der Donck, een man van begaafdheid en gehalte, om wiens persoon
zich thans alien schaarden die in de kolonie gekant waren tegen de
tyrannieke gedragingen van Koppigen Piet . Op die wijze kwam er
nooit staatkundige rust in Nieuw Neder!and, en dat nog wel in een
tijdperk waarin de verantwoordelijke eigenares, de West-Indische
Compagnie, hoe langer hoe meer vermolmd bleak to Taken .
De vrede van Munster, die aan de Repub!iek einde!ijk de vrede met
Spanje had gebracht, nam aan daze onderneming van kapers, koop!ieden en ko!onisten juist een der be!angrijkste onderde!en van
haar bedrijf weg : de kaapvaart. Ze!fs voor hat rijke Brazilie, dat
belangrijke uitvoerartike!en zoals suiker, tabak en verfhout voortbracht, bleak daze guizige dock wrakke vennootschap niet langer
de kosten over to hebben of to kunnen dragen om zu!k een vee!be!ovend dochterland in staat van ze!fverdediging to houden; last staan
dus een !astpost zoa!s de arme kolonie in Noord-Amerika, waarvan
slechts in een tamelijk verwijderde toekomst enige welvaart kon
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worden verwacht, dock ook in dat gavel vermoedelijk buiten de
boeken der Compagnie om . Heren Negentien vonden dan ook
krachten noch gronden om voor deze kolonie nog veal to doen, en
van Landswege werd in dat tij dperk in hat geheel niet ingezien
walk een task hier voor de Overheid kon zijn weggelegd.
Op deze wijze bleef hat tasten en stumperen, in een sfeer die steeds
met ruzie en verdachtmakingen geladen was . wanneer Stuyvesant
zijn best deed om aan de onmisbare geldmiddelen voor de landsverdediging to komen door de accijnzen en douanerechten to verhogen,
dan mopperden de ingezetenen dat ten onrechte op hun kosten geschiedde wat de Compagnie voor hare rekening had moeten nemen,
en dan werd er gezinspeeld op particuliere voordelen welke de
Gouverneur zich uit de detailhandel moist to bezorgen .
De heffingen op in- en uitvoer waren in Nieuw Nederland reeds
hoger dan in de kolonien van Nieuw Engeland . Dit liet niet na, enige
wrijving to veroorzaken met Massachusetts en Connecticut, die zich
hierdoor in hun belangen geschaad achtten. Op een keer liet Stuyvesant een Nederlands schip, dat to New Haven ---- toen reeds door
de Engelsen bezet -- aan hat handeldrijven was, onder de news der
Engelse autoriteiten in beslag nemen en weghalen wegens smokkelarij en „lorredraaien" . De Engelsen waren woedend, maar Koppige Piet hield voet bij stuk, en moist tenslotte de storm to bezweren .
Aan dunf ontbrak hat hem waarlijk niet, dock aangezien hij met niemand ooit overleg pleegde, bleven zijn beweegredenen meestal voor
zijn medeburgers onbegrijpelijk . Toen New Haven weigerde, drie
Hollandse deserteurs nit to leveren, verklaarde Stuyvesant Nieuw
Amsterdam open voor alle vluchtelingen nit Nieuw Engeland, ook
al zouden hat tuchthuisboeven zijn . De Nieuw Nederlanders voelden
voor deze houding niet veal en zagen dear slechts een gevaar in voor
hun eigen veiligheid ; want zij konden niet bewonderen dat Koppige
Piet hier op zijn eentje een spelletje speelde dat in ons hedendaagse
spraakgebruik hat best bij een partijtje poker to vergelijken is . Zeus
wanneer hij dan niettegenstaande een slechte hand de ronde moist to
winnen, voelde niemand zijner medeburgers waardering voor zijn
vermetelheid, dock hoogstens een snort van jauoerse ergernis dat
den zelfbewusten Stuyvesant jets gelukt was wear de anderen zelf s
niet eens aan gedacht hadden . Ook de meedogenloosheid waarmee
de belastingen warden gemd, de overmatige strengheid waarvan de
vonnissen blijk gaven,
dit alles droeg er toe bij om hat Hoofd der
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kolonie van de besten onder zijn ingezetenen to vervreemden . Een
klein beetje bereidwilligheid tot overleg had misschien een sfeer
van wederzijdse waardering en hartelijkheid kunnen doen ontstaan,
maar tot zulk een concessie gevoelde deze eigenwijze DirecteurGeneraal zich niet bereid. Zijn stelsel was heel anders!
Toen de Raad van Negen trachtte, over al dergelijke dingen onderling to beraadslagen onder leiding van Adriaen van der Donck,
kwam Stuyvesant plotseling liens kamer binnenstrompelen om beslag to leggen op alle aantekeningen. Zelf s ward van der Donck gearresteerd, en ook warden er nog vale andere maatregelen getroffen tot gewelddadige onderdrukking van a11es wat slechts zweemde
naar een protestactie tegen hat Bewind. Weliswaar ward van der
Donck wear in vrijheid gesteld, maar Stuyvesant verklaarde zijn
mandaat als Raadslid vervallen.
®ndertussen was gebleken dat de Directeur-Generaal, die op wapensmokkelarij de doodstraf had gesteld, zelf wapenen aan de Indianen had geleverd, en deze ontdekking wekte onder de kolonisten
natuurlij k diepe verontwaardiging .
Toen nu Melijn uit Nederland terugkeerde met de boodschap dat
Stuyvesant's beleid een morale nederlaag had geleden en dat de
kansen op een verdere actie tegen hem gunstig stonden, ward er
onder leiding van Adriaen van der Donck opnieuw gewerkt aan hat
opstellen van een paar nota's, die ondertekend zouden worden door
de Raad van Negen, alsmede door van der Donck en nog twee andere ex-laden .
Een van die stukken, gewoonlijk de Petitie genaamd, zette de redenen van de armoede der kolonie uiteen . Gewezen ward op de slechte regeringsvorm, op de zware belastingen, op de schadeposten uit
de langdurige oorlog met de Indianen, op de overlast van Schotten
en Chinezen, die als wilde opkopers de regelmatige handel ondermijnden, op hat tekort aan boeren, op de duurte van hat leven, op
de hinder die men van de Roodhuiden ondervond, en zo meer .
Voorgesteld ward, de belastingen to verlagen totdat hat land meer
zou kunnen opbrengen . Voorts ruimere vrijheid voor de handel, bevordering van de visserij en van de kolonisatie . Aangedrongen ward
op hat vaststellen van grenzen tussen Nieuw Nederland en de Engelse buurgewesten . Gevraagd ward om een passende „borgerlijcke" regering, die ongeveer gebaseerd moest zijn op de „loffelijcken voet van hat vaderland" .
Het tweede stuk, bekend als de Remonstrantie, gaf een beschrijving
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van de toestand waarin de kolonie verkeerde, op zeer uitvoerige
dock tevens duidelijke wijze . Aangetoond werd dat de West-Indische Compagnie onverstandig deed door alle voordelen to verwachten van de handel, en niet in de eerste plaats van de landbouw.
Want bet meeste geld ging schuilen in schepen, waarbij bovendien
een to groot risico gelopen werd . Men herinnerde aan bet schip de
Princes, dat met Willem Kieft aan boord vergaan was ; en aan bet
trotse in Nieuw Nederland gebouwde schip dat zelf Nieuw Nederland heette, en bet grootste vaartuig van die tijd was geweest ; bet
was echter met de gehele lading door de Duinkerkers bemachtigd,
en met zulke tegenslagen ging dan ineens de gehele winst been .
Bovendien bracht de Bemonstrantie onder de aandacht dat de wettige handel belemmerd werd door allerlei plagerijen in de gedaante
van controle, die bovendien op partijdige en sours zelfs op baatzuchtige wijze werd uitgeoefend . Daarentegen bleek de smokkelhandel
welig to tieren. In een reglementering zelf werd geen bezwaar gezien. Integendeel zouden de ingezetenen deze gaarne welkom heten,
dock dan voor allen op gelijke voet.
Geen heethoofdig bestuur wenste men in Nieuw Nederland, zoals
onder Willem Kieft, noch ook een extravagance dwingelandij, zoals
die thans door Pieter Stuyvesant werd uitgeoefend. Bezwaar werd
ook gemaakt tegen de minderwaardige adviseurs waarmee de nieuwe Directeur-Generaal zich van den aanvang of had omgeven : daar
waren intriganten en leugenaars, knoeiers, moordenaars en dronkaards onder; dit laatste sloeg inzonderheid op een zekeren van Tienhoven, den gouvernementssecretaris, die als een hoogst ongunstig
sujet bekend stood, maar niettemin door den Gouverneur door dik
en dun werd gehandhaafd en vertrouwd .
Nieuw Nederland was veel to ijl bewoond, vooral in vergelijking
met de aangrenzende Britse gebiedsdelen . Dit gal aan de Engelsen
doorlopend voorwendsels our zich meester to maken van stukken
land die eigenlijk aan ons toebehoorden . Maar een behoorlijke
grensafbakening was nimmer vastgesteld, en zo moesten wij vrezen, op den duur overgroeid to zullen raken door ooze talrijkere buren . Indien er beter gelet werd op een goed burgerlijk bestuur, dan
zou Nieuw Nederland weldra een voorspoedige overzeese provincie
des Rijks kunnen worden -- in staat our bet vaderland met rijke opbrengsten bij to staan . Doch indien zulk een reorganisatie zou worden verzuimd, en indien de vereiste hulp zou uitblijven, dan moest
verwacht worden dat deze binnenkort niet eens meer nodig zou zijn,
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want dan kon Nieuw Nederland wel eens geheel door de Engelsen
opgeslokt worden . . .
Uit daze Remonstrantie spreekt doorlopend een geest van loyauteit,
van goede wil tot opbouw en van de baste bedoelingen in hat algemeen . Alle in dit stuk ontvouwde inzichten zijn achteraf gebleken,
juist to zijn geweest . Het droevige is vooral dat de profetie van hat
slot zo feilloos is uitgekomen!
Drie der ondertekenaars zouden under aanvoering van Adriaen van
der Donck naar hat vaderland gaan om de zaak bij de Staten-Generaal voor to dragen . Van dit plan was Stuyvesant natuurlijk niet
onkundig gebleven, en zijnerzijds zond hij den secretaris van Tienhoven naar Nederland om de officiele zienswijze to vertolken . Een
slechteren pleitbezorger had de Gouverneur voor dit duel niet kunnen kiezen, maar daar was hij nu eenmaal Koppige Piet voor . En
vooral vertrouwde hij dat zijn principalen
Heren Negentien
hem niet in de steak zouden laten .
Weldra verscheen flu to Antwerpen hat reeds tevoren in een ander
verband door ons genoemde pamflet Breeden Raedt, in de vorm van
een samenspraak tussen allerlei soorten van nationaliteiten . Het
was een tamelijk scherp schotschrift op de West-Indische Compagnie, dat in Nederland heel wat stof opwierp .
Voorts ward van de Remonstrantie door van der Donck een snort
van populaire uitgave ten behoeve van hat grote publiek gemaakt .
Dit geschriftje heette Vertoogh van Nieu Nederlandt . Het moest al
spoedig herdrukt worden, en bij die gelegenheid is hat voorzien van
een heel aardig overzichtskaartje, hat baste dat ooit van ons dochterland is verschenen, en tevens hat meest algemeen bekende, dat
nog steeds met voorliefde pleegt to worden gereproduceerd .
Dit alles deed in Nederland de aangelegenheid van onze Amerikaanse volksplanting stark over de tong gaan . Ook Melijn en Wouten van Twiller zagen thans de gelegenheid schoon om elk nog eens
voor hun eigen belangen op to komen . Natuurlijk was dit geval volstrekt niet naar de smack van de West-Indische Compagnie, dock
vergeefs trachtte zij in haar woede, zich een houding to geven : de
Staten-Generaal lieten ditmaal niet met zich spotten, en vonden dat
hat onderwerp to gewichtig was om met een (raze afgewimpeld to
worden . Tenslotte benoemden zij een commissie van onderzoek .
Op grond van hat rapport deter commissie wend besloten dat er
voortaan gaan oorlog met de Indianen meer mocht worden gevoerd
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zonder toestemming van het moederland. Twee hoof dschuldigen uit
het tij dperk van Willem Kieft's wanbeheer zouden terechtstaan.
Voorts zou er gezorgd worden voor een behoorlijke krijgsmacht,
voor scholen en kerken, voor het bevorderen van de landbouw en
van de handel op Nederlands Brazilie . Er zou gelegenheid geschapen worden voor boeren om kosteloos naar Nieuw Nederland to
emigreren. Een Provincials Raad zou voortaan belast worden met
de zorg voor de belangen der bevolking en voor de uitbreiding daarvan . En binnen Nieuw Amsterdam zou er een burgerlijke regering
worden gevormd, bestaande uit een schout, twee burgemeesters en
vijf schepenen . In afwachting van het totstandkomen dezer voorzieningen zou de Raad van Negen zolang aanblijven . Aan Pieter
Stuyvesant zou worden verzocht, voor het plegen van overleg naar
den Haag to komen. Gedurende zijn afwezigheid zou hij vervangen
worden door iemand die verstand had van landbouwzaken .
Dit alles zag er waarlijk niet kwaad uit . Was het maar uitgevoerd,
dan zou er heel wat tegenspoed voorkomen zijn . Doch ondertussen
was de West-Indische Compagnie begonnen het goede werk, dat tot
dusverre door van der Donck c.s . en door de Staten-Generaal verricht was, in stilts to torpederen . Aan Stuyvesant list zij vertrouwelijk weten, dat het in Nederland ditmaal warm was toegegaan, dock
dat het aan de Compagnie gelukt was om het kwaad tenminste tot
dit uiterste to beperken. Haar vijanden hadden getracht, haar invloed to breken, maar zij zou wel eens laten zien wie er in werkelijkheid de bass was . Besluiten nemen en regelingen voorschrijven
was een ding, deze ten uitvoer brengen een ander . . .
De slimme Stuyvesant begreep wat zijn superieuren van hem wilden . Nimmer was tussen de Compagnie en Karen dienaar op zijn
verre Amerikaanse post de overeenstemming zo volkomen geweest .
Voor opbouwend werk wisten zij elkander niet of slechts met moeite to vinden . Thans echter, nu tegenwerking het parool zou zijn, was
de eensgezindheid roerend . De Amsterdamse Kamer der West-Indische Compagnie deed wat zij kon om de beschikkingen der StatenGeneraal op allerlei manieren to saboteren, en Pieter Stuyvesant
in de dochterstad hielp dapper mee .
Toen de beslissing uit Nederland to Nieuw Amsterdam aankwam
dat was in 1650 -- weigerde Koppige Piet eenvoudigweg, deze to
erkennen. Op die afstand had hij daar maling aan, en ook wist hij
dat hij zich zulk een uitdagende hooding kon veroorloven . Eveneens de uitnodiging van de Staten Generaal om naar den Haag to
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komen, legde hij naast zich neer, in het voile vertrouwen dat de Kamer van Amsterdam zijn wegblijven wel zou weten to verontschuldigen . En aldus worden ails hervormingen tegengehouden, met een
geduid en een taaiheid, een betere zaak waardig .
Hierdoor aangemoedigd trad de Directeur-Generaal steeds strenger
en grover op tegen de Raad van Negen, alsof hij zeggen wilds : zo,
mannetjes, jullie hadt mij eens willen negeren, maar flu zal Pieter
Stuyvesant jullie eens laten voelen wie hier in werkelijkheid de
bass is .
Vergeefs deden de Raadsieden hun beklag bij de Staten-Generaal .
Dit uiteraard ietwat logge en trage lichaam toonde zich reeds enigszins vermoeid van die lastige affairs . Er was nu verricht wat gedaan
kon worden : een commissie van onderzoek, een rapport, een reeks
van besluiten en aanbevelingen . Wat kon men nog meer verlangen!
Niet ten onrechte zegt het oude spot$jmpje :
Ze dronken een glas
Ze deden een plas
En listen de zaak zoals ze was .
Wie onder dew omstandigheden daar nog eens op teruggekomen
zou zijn om to betogen dat er in werkelijkheid nets tot stand was
gekomen, zou zich verdacht gemaakt hebben van een der ergste dingen die aan een mens verweten kunnen worden : „lastig" to zijn.
Te Amsterdam triomfeerde wederom de West-Indische Compagnie,
en to Nieuw Amsterdam gedroeg Pieter Stuyvesant zich hoe langer
hoe meer als „de Grootvorst van Moskou" ; ook vergeleek men hem
daar to lands wel met een wolf : „hoe ouder hij wordt, des to bij teriger."
Inmiddels had van Tienhoven zich ook in het vaderland onmogelijk
gemaakt, zodat verwacht mocht worden dat de rol van dit slecht
befaamde individu tenminste uitgespeeid zou zijn . Maar hij keerde
naar Nieuw Amsterdam terug alsof er geen vuiltje aan de lucht was,
en na zijn terugkeer werd hij opnieuw door den Directeur-Generaal
ais vertrouweling gebruikt .
Aldus lisp de goedbedoelde en voortreffelijk opgezette Remonstrantie op nets uit . Wanneer zelfs de eendrachtige vertogen van de
Raad en het onloochenbare talent van Adriaen van der Donck er
niet in konden slagen, de heren in het vaderland tot ingrijpen to bewegen, wie of wat zou dit dan nogmaals durven beproeven? Een
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doffe moedeloosheid maakte zich dan ook van de ingezetenen meester . Met dit stelletje verslagen tegenstanders zou een vastberaden
persoonlijkheid als Koppige Piet voortaan geen moeite meer hebben. Zijn dictatuur was flu stevig gevestigd, en het klossen van zijn
zilveren stelt scheen voldoende om can alle lust tot tegenpruttelen
een eind to maken . De , schrik voor den despoot zat er flu diep in .
Ondertussen kreeg Stuyvesant ook gelegenheid om zijn talenten to
velde to toners, zij het ook onder tragische omstandigheden, want
als gevolg van een moord die op een Indiaan was gepleegd, kwamen opeens in 1651 de Roodhuiden weer eens in opstand . Op hun
bekende snelle wijze overvielen zij onverhoeds de nederzettingen
der blanken, en eer men wist wat er gebeurd was, hadden zij niet
minder dan 350 kolonisten om het levers gebracht . In dergelijke gevallen wonnen de inboorlingen, dank zij hun plotselinge en f elle slagen, altij d de eerste phasen van de strij d, maar zodra de iets langzamer werkende afweermachine der blanken op dreef geraakte,
veranderden de oorlogskansen gaandeweg in het nadeel der aanvallers, weldra kon Pieter Stuyvesant met een niet heel groot, dock
behoorlijk gedisciplineerd legertje tegen hen optrekken ; in korte
tijd wist hij hen to bedwingen . Maar zelfs na deze overwinning
toonden de kolonisten zich niet in de ware stemming om den triomfator to huldigen ; zij waren niet of to brengen van de gedachte dat
deze gehele oorlog nodeloos was veroorzaakt door het verkeerde beleid der Overheid, en dat een groot aantal hunner medeburgers inmiddels op gruwelijke wijze de dood had gevonden zonder dat zijzelven hiertoe ook maar de minste aanleiding hadden gegeven . En
hun droefenis over deze smartelijke gebeurtenissen werd allerminst
verzacht door het ij dele vertoon waarmee hun opgeblazen en innerlijk door hen alien verafschuwde leider zich op de borst sloeg
nu hij voor deze bloedige verliezen een niet minder bloedige wrack
had genomen . Bovendien bleef den kolonisten het onbehagelijke
gevoel bij dat de Compagnie wederom tekortgeschoten was in hare
verplichting om hen op afdoende wijze to beschermen .
Toen er na al deze droevige ondervindingen eindelijk in 1653 werd
overgegaan tot het vormen van een plaatselijke Overheid, was bij
de ingezetenen de aardigheid daar eigenlijk al lang weer af . De
onverschilligheid van de bevolking maakte dat tenslotte de Directeur-Generaal alles zelf maar moest beslissen en uitvoeren . Aldus
had deze eerzuchtige Landvoogd, die op zijn met zilver beslagen
houten been nijdig door Nieuw Amsterdam hobbelde, in korte tijd
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het kunststuk verricht om een opkomend gemenebest, waaraan een
onuitputtelijke hoeveelheid burgerzin had kunnen worden ontlokt,
door brunt geweld to intimideren tot het terugzonk in een toestand
van lusteloosheid en van apathie voor alles wet de publieke zaak
betrof. Wat kon men van zulk een bevolking verwachten wanneer
een buitenlandse vij and eens moest worden of geweerd . . . ?
Nog een andere gelegenheid vond de Directeur-Generaal om aan
zijn medeburgers - of als men thans liever wil : aan zijn onderdanen - eens zijn militaire kundigheden to vertonen . De Compagnie had namelijk nog altijd een appeltje to schillen met de Zweedse nederzettingen aan de Zuydt Rivier of Delaware, wear de gladheid van Samuel Blommaert en Pierre Minuyt aanvankelijk slechts
bedoeld had, een als Zweeds gecamoufleerde dock in werkelijkheid
voor hun eigen rekening werkende concurrerende onderneming to
stichten.
In een vorig hoofdstuk hebben wij gezien hoe Willem Usselincx, de
geestelijke vader der West-Indische Compagnie, zelf in zijn ontevredenheid over de opvattingen in Nederland het denkbeeld ener
Zweedse maatschappij aan Gustaaf Adolf had voorgelegd, en hoe
deze onderneming, na gedurende enkele jaren hoofdzakelijk met
Nederlands kapitaal to hebben gewerkt, eindelijk geheel verzweedst
was, tot de kolossale gestalte van Printz er heengezonden was om
to Nieuw Gothenburg het beheer to voeren over Nieuw Zweden.
Aan de Republiek kon het niet onverschillig zijn dat een buitenlandse concurrent aan de West-Indische Compagnie zulk een belangrijk stuk terrein voor ruilhandel en kolonisatie ontnam als de
Zuydt Rivier ontegenzeggelijk was . Maar zolang wij ons met Spanje
in oorlog bevonden, gevoelde de Republiek weinig lust om een destijds zo machtige staat als Zweden, die toen de voorvechter van het
protestantisme op het vasteland van Europe was, to contrarieren .
Na het totstandkomen van de Munsterse vrede kwam dit er evenwel minder nauw op aan ; zelfs zijn wij toen in de Noordse oorlog
met Zweden in een f elle strij d gewikkeld geraakt ter wille van de
scheepvaart door de Sont, en in een aantal zeeslagen van groot formaat hebben Jacob van Wassenaar Obdam en Michiel Adriaenszoon
de Ruyter toen de Zweedse vloot vrijwel geheel vernietigd .
Zo ver was het kort na de vrede van Munster echter nog niet met
de afrekening tussen deze voormalige bondgenoten gekomen . Maar
Zweden zag zich toen juist in een oorlog met Polen gewikkeld, ter159

wijl de Republiek vrij was . De gelegenheid was dus gunstig om jets
van Zweden terug to vragen, zonder flu bepaald tot vijandelijkheden
over to gaan ; en toen de west-Indische Compagnie in 1651 aan Pieter Stuyvesant opdracht gal om met de Zweden aan de Zuydt Rivier tot een grensregeling to komen, werd hem er dan ook bijgezegd,
dat dit langs minnelijke weg moest geschieden .
Zulk een gelegenheid om zijn talenten to vertonen was echter to
fraai dan dat een ijdele persoonlijkheid als de Directeur-Generaal
van Nieuw Nederland zich zou tevredenstellen met een vriendschappelijk vergelijk . Hij trok er met zijn zilveren stompje en aan
het hoof d van een flinke scheepsmacht met 120 man troepen heen,
en begon met ons oude Fort Nassau to slechten ; maar in aansluiting
daarop bouwde hij terstond een Fort Casimir, even beneden het
Zweedse Fort Christina, zodat hij hiermede de gehele rivier kon bestrijken en desnoods afsluiten, onder de news van zijn Zweedse
buren .
Ongetwijfeld was deze onderneming hardhandiger uitgevoerd dan
in de bedoeling der Compagnie had gelegen. Maar Stuyvesant kende nu eenmaal geen andere werkwijze dan de grofste, en hij hield
zich waarlijk voor zeer knap dat hij dit geval zo funk had aangepakt. Intussen bleken de kosten veel meer to bedragen dan de waarde van de aanwinst, zodat Koppige Piet in dit opzicht bij zijn principalen geen bijzonder goede beurt maakte .
De Zweedse volksplanting is altij d heel klein geweest . Zij heeft
nooit meer dan ongeveer tweehonderd inwoners geteld, en daarvan
bestond een gedeelte zelfs nog uit Hollanders, evenals trouwens ook
in Europa de grootste Zweedse haven en handelsstad Gothenburg
zeer vele Nederlandse elementen bevatte . Tot enige expansie had
deze Zweedse nederzetting in Amerika ook niet kunnen komen zolang zij gesmoord werd door een Nederlandse kolonie aan de monding van de rivier, waar wij flu ons Fort Casimir bezaten .
In 1654 kwam er een nieuwe Gouverneur uit Zweden, en deze, verlangend naar daden die zijn bestuursgebied in betekenis zouden
doen toenemen, maakte zich meester van dit Nederlandse Fort Casimir en deed de bedoelin4 blijken om het Zweedse gebied in zijn
voile omvang to herstellen, vrij van zulke knellende banden .
Terstond reageerde Stuyvesant hier op . Hij liet een Zweeds schip
aanhouden en verbeurdverklaren, en zelfs slaagde hij er deze keer
in, de bevolking van Nieuw Nederland warm to krijgen voor een
heroveringsoorlog . Er wwrden vrijwilligers opgeroepen, met het ge160

volg, dat er weldra een troepenmacht van zevenhonderd man onder
de wapenen stood . Zeus wend den Directeur-Generaal, die als opperbevelhebber van dit leger to velde zou trekken, door de burgerij
reeds bij voorbaat een feestmaal in de stadsherberg
het StadtHuys - aangeboden .
Maar Stuyvesant wilde zijn operaties tegen de Zweden niet terstond beginners . Eerst is hij een refs gaan makers naar Barbados, het
verste en buitenste van de Caribische Eilanden, in de hoop dat hij
op dit door de Engelsen met succes gekoloniseerde eiland van suiker- en tabaksplantages goede handelszaken zou kunnen doers . In
deze verwachting wend hij echter teleurgesteld wegens de monopolistische neiging der Britse Overheid, en zo keerde hij in 1655 naar
Nieuw Amsterdam terug, rijker aan ervaring, maar armer aan geld .
Aangezien Zweden toen in Europa de handers vol had met Polen en
tevens intake de Sont op gespannen voet stood met Denemarken,
dat door de Republiek werd gesteund, leek het ogenblik thans gekomen om toe to tasters . In de Oostzee brak de Noordse oorlog uit,
en in Amerika ondernam Nieuw Nederland een krachtige aanval
op Nieuw Zweden.
Veel bloed is er bij die gelegenheid niet vergoten, want het zwakke
Zweedse garnizoen was niet in staat om aan Stuyvesant's krijgsmacht tegenstand to bieden . Zowel het Fort Casimir als het Fort
Christina gaven zich op sommatie terstond over .
Wederom hadden de onzen onder Stuyvesant's aanvoering getriomfeerd, maar ook deze keer waren de kosten der expeditie dusdanig
hoog dat de middelen der West-Indische Compagnie tekort schoten
om dit avontuur to financieren. Zij tag zich gedwongen, bij de stad
Amsterdam geld op to nemen, en haar als vergoeding voor die lening
land of to staan aan de zojuist heroverde Zuydt Rivier . Dit gebied
werd vervolgens gekoloniseerd met Waldensers, een kleine godsdienstige secte uit de Franse en Italiaanse Alpen, die reeds in de
Middeleeuwen de Katholieke kerk verlaten had en opvattingen
huldigde welke in menig opzicht to vergelijken zijn met die onder
Doopsgezinden . Sindsdien hadden zij aan heftige vervolgingen
blootgestaan, die in het onderhavige tijdperk juist weer opnieuw
begonnen waren . Vandaar hun neiging tot landverhuizen naar protestantse landen of naar andere streken waar zij vrijheid van overtuiging konden vinden . Men beschouwde hen als nuttige kolonisten,
zodat Stuyvesant hen gaarne in deze nieuwe streek neerplantte .
In 1656 zond hij Jacob Alrichs als vice-directeur naar de Delaware
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Rivier, met 125 kolonisten, om aldaar overeenkomstig de afspraak
tussen de West-Indische Compagnie en de stad Amsterdam een
volksplanting to stichten die Nieuwer-Amstel kwam to heten . Daze
kolonie is echter spoedig in verval geraakt .
Aan de Zweedse bewoners van hat thans bij Nieuw Nederland gevoegde gebied ward de keus gelaten om to repatrieren dan wel daar
to lande gevestigd to blijven . Slechts een klein gedeelte opteerde
voor terugkeer naar hat vaderland . De meesten bleven, en werden
deals onder zachte pressie naar Manhattan overgebracht, deals in
hun oorspronkelijke woonplaatsen achtergelaten onder een eed van
trouw aan het Nederlandse bestuur.
Dit was hat einde van Zweden's koloniale avontuur in Amerika . Het
Zweedse moederland zelf is, na een reeks van heldhaftige en aanvankelijk zegevierende, dock gaandeweg tegenlopende oorlogen
door bovenmatige krachtsinspanning uitgeput geraakt en teruggezonken tot een veal bescheidener plaats onder 's werelds volkeren .
Pas in de 19de eeuw is de Zweedse belangstelling in Amerika opnieuw ontwaakt, en toen is een grote uittocht van sobere en werkzame landverhuizers naar de Nieuwe Wereld gestroomd, alwaar
deze Scandinaviers door hun voortreffelijke hoedanigheden in niet
geringe mate hebben bijgedragen tot de opkomst der Verenigde
Staten . Bij voorkeur hebben zij zich toen echter gevestigd in de
Noordelijke binnenlanden van de staat New York, zoals rondom hat
Chautauqua Meer, en voorts in de koala merenrijke staten Wisconsin en Minnesota, waar landschap en klimaat meer met hun oude
vaderland overeenkomen dan aan de Delaware .
Toen Stuyvesant na zijn glorierijke overwinning op dit zwakke
Zweedse dochterland naar Nieuw Amsterdam terugkeerde, waren ondertussen de Indianen wear eens in opstand gekomen . Vermoedelijk
hield deze onrust verband met de oorlog die in Canada inmiddels
ontbrand was tussen de woeste Iroquois enerzijds en de reeds jets
meer door de beschaving der Fransen aangeraakte Hurons en Eries .
Bij duizenden tegelijk daalden de rode krijgslieden uit hun binnenlanden op de nederzettingen der blanken near . Op alle buitenliggende bouwerijen werden grote verwoestingen aangericht, en er
vielen vale doden . Groot was opnieuw de schrik onder de bevolking
van Nieuw Nederland . Tat van families wilden tot iedere prijs naar
Holland terug, want men vreesde dat dit Indianengevaar nimmer
geheel beteugeld zou kunnen worden .
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Daze keer aarzelde Stuyvesant om hat Indiaanse geweld met dezelfde count terug to betalen . Vertrouwde hij niet voldoende in de militaire waarde van zijn geimproviseerde vrijwilligers? Of ontbrak hat
hem wellicht aan wapenen en ammunitie? Ongetwijfeld lag hat
nauwelijks in zijn karakter om de strijd to vermijden, maar niettemin heeft hij daartoe besloten .
Zijn actie om de beroering op vredelievende wijze bij to leggen,
slaagde. Er warden met de Indianen nieuwe verdragen gesioten, en
weldra behoorde ook deze oorlog wear tot hat verleden, l aar ondertussen was de schade aanzienlijk, terwijl de geldmiddelen na de
dure Zweedse expeditie schaarser waren dan ooit . Het bleak zelfs
nodig, een vrijwillige belasting uit to schrijven om aan contanten
to komen, en hat plait voor de Nieuw Nederlanders dat deze wijze
van bij dragen succes had .
Evenwel heeft de Directeur-Generaal zich voor dit gebaar van kameraadschap en goede wil niet zeer erkentelijk getoond . Hij had nu
eindelijk de gelegenheid om in zijn verstandhouding tot de bevolking eens een hartelijke toon to doers klinken, dock zijn grimmige
inborst en zijn gemis aan gevoel voor situaties hebben hem wederom verleid om zijn kracht to zoeken in een geheel andere richting .
En zo stuurde hij in 1656 de vergadering van kolonisten naar huffs.
Geheel alleen wilde hij regeren . In dit opzicht was Koppige Piet
onverbeterlijk!
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KOPPIGE PIET MOET BUKKEN
Ook de Nieuwe wereld kreeg de gevolgen van Cromwell's woede to voelen . ®nze buren in Nieuw Enge-

land gaan lastig worden . Schoorvoetend staat Koppige
Piet aan zijn onderdanen enige medezeggenschap toe .
Wie zou hat welvarende Nederland niet eens willen uitschudden? Een tijdperk van morale inzinking aan hat
Londense Hof. Terwiji vredelievende verdragen ons in
slaap sussen, wordt een verraderlijke overval voorbereid. De wrakke Compagnie en de weifelende Republiek laten Nieuw Nederland zonder steun . Een onverdedigbaar dochteriand moat zwichten voor geweld .

De revolutie die in Engeland den geweldenaar Oliver Cromwell aan
hat bewind had gebracht, en hat hoofd van Karel I op hat schavot
had doen vallen, wekte natuurlijk ook in de Britse kolonien op de
Amerikaanse kust diepe ontroering . Vooral de aristocratisch getinte plantageheren in Virginia staken hun of schuw van daze vulgaire
oproerlingen niet onder stoelen of banken . Zij bleven over hat algemeen royalisten, en zij beschouwden zelf s de officiele Britse vloot
met onverholen afkeer als rebellen en vij anden . Voortaan spraken
ook de onzen niet meer, zoals tevoren, van Koningsschepen, wanneer zij Engelse oorlogsbodems bedoelden, dock van Parlementsschepen . Eveneens in de Amerikaanse wateren is er menig conflict
uitgevochten tussen de volgelingen van Cromwell en hat deal der
marine dat aan hat verjaagde regime was trouw gebleven.
In de puriteinse nederzettingen van Nieuw Engeland daarentegen
wekte hat streven van Cromwell niet zulk een sterke tegenzin als
in hat Zuiden. Men zag in hem tot op zekere hoogte een geestverwant, en ook de sterke man to Londen voelde dat hij daze Amerikaanse geloofsgenoten wel in zijn gareel zou kunnen krijgen .
Een ogenblik zag hat en in Europa naar uit of hat nieuwe Engelse
bewind en de Republiek goede vrienden, ja misschien wel bondgenoten zouden worden, tar gezamenlijke behartiging van de protestantse zaak . Weliswaar hield de troonpretendent, de latere Karel II,
zolang verblijf to Breda, maar de Republiek wenste hem niet openlijk to steunen. Liever wachtte zij eerst eens of welke houding de
nieuwe dictator jegens haar zou aannemen . De eerste gevoelens van
toenadering bekoelden echter spoedig, en de groeiende naijver die
in alle werelddelen tussen Britten en Hollanders waar to nemen
vie!, scheen behoefte to hebben om eerst eens stoom of to blazen .
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Cromwell opende de onvriendelijkheden door zijn beruchte Acte
van Navigatie of to kondigen, waarvan de bedoeling was, de toen
alum aanwezige Nederlandse scheepvaart to nekken en de nog niet
zeer ontwikkelde Engelse in hear pleats to doen treden . In die wederzijds tot gloeihitte geprikkelde stemming bleek een viagincident
voldoende aanleiding to zijn om de brand to doen uitbreken . De
Eerste Engelse Oorlog begun, en op alle zeeen vlogen Britse en Nederlandse strijdkrachten elkaar in de haren .
Eveneens in Nieuw Nederland verwachtte men oorlogsdaden . Stuyvesant had den ook alle maatregelen getroffen waartoe hij zich in
staat voelde, teneinde Nieuw Amsterdam zo goed mogelijk in staat
van tegenweer to brengen . Het Fort Amsterdam wend extra versterkt, en bovendien liet hij even buiten de stad een wal van palissades optrekken, die van rivier tot rivier dwars over Manhattan
kwam to lopen . Het duel van deze verschansing zou tweeledig zijn :
eensdeels tegen eventuele overvallen der Indianen, en anderdeels
tegen een poging die men van de Engelsen uit Massachusetts en
Connecticut vreesde om zich bij overrompeling van Nieuw Amsterdam meester to waken . Dit is de wal die de naam gegeven heeft aan
Wallstreet, wear tegenwoordig in huffs towel als op straat de vermaarde New Yorkse of fectenbeurs hare wereldbeheersende werkzaamheden uitoefent . In onze dagen vormt deze drukke zakenbuurt
een deel van wet men ,,downtown" pleegt to noemen, aan bet eerste
begin van Broadway ; op een betrekkelijk beperkt opperviak staat
dear een grout aantal wolkenkrabbers van de meest fantastische
snort dicht opeen, omdat alle business van betekenis gevestigd wil
zijn in dat kleine zakencentrum . De straten lijken er niet meer den
smalle spleten in een rotslandschap, hoewel zij op zichzelf een behoorlijke breedte hebben . Alles bijeen vult dit ,,downtown" thans
slechts een gering gedeelte van de plattegrond der millioenenmetropolis . In de Hollandse tijd echter eindigde bier de stad met een singel, die de Wal begeleidde . Zelfs reikte de bebouwing toen nog
niet eens zo ver . En buiten de Wal begun terstond bet platteland,
deels reeds bestaande uit bouwerijen, deels nog uit eindeloze wildernis. Van bet uitgestrekte middelste en geheel verouderde stadsdeel dat zich tegenwoordig benoorden ,,downtown" uitstrekt, en dat
kilometersver een onaanzienlijke plattegrond vertoont van rommelige handelskantoren, sjofele winkels, gore kroegen en onsmakelijke
eethuisjes, uitgewoonde huurkazernes van afschuwelijke baksteen
met een gewirwar van ijzeren brandladders aan de zij- en achter165

kanten,
van dit middelste en hopeloos achterlijke New York,
waarin pas ter hoogte van de 23ste Straat de moderne trekken gaan
optreden die wij ons altijd als typerend voor die stad voorstellen,
bestond toen nog niets . En nog veel minder droomde men in Stuyvesant's dagen van een „uptown", waar zich in onze dagen een vrolijke buurt van schouwburgen, daverende magazijnen, wolkenkrabberhotels, duizenden eetgelegenheden, dag- en nachtbars en reusachtige spoorwegstations heef t gevormd, in een landschap dat, evenals de Dolomieten, bestaat uit steil omhoogstrevende pieken, tot 102
verdiepingen toe, en dat, verder Noordwaarts gaande, zich voortzet
in het hypermoderne Rockefeller Center en een zee van woonwijken
rondom Central Park en fangs de deftige Riverside Drive aan de
Hudsonoevers.
Geheel dit langgerekte eiland Manhattan is tegenwoordig zwaar
met huizen beladen, en de stad is allang in iedere richting daarbuiten overgevloeid, naar de overkant van de Hudson en de East
River en naar alle hoeken waar nog pleats was voor verdere uitbreiding ener agglomeratie waarvan men niet dan bij benadering
ken zeggen of zij nu tien dan wel twaalf millioen mensen herbergt .
In elk geval telt Groter New York op het ogenblik meer inwoners
dan heel Nederland tesamen.
Het Nieuw Amsterdam waarover Pieter Stuyvesant to waken had,
beperkte zich echter tot dat kleine stukje „downtown" bezuiden
Wall Street tot waar Broadway zich opent naar Battery Place en
het South Ferry, waar de veerboten naar Brooklyn en Staten Island
afvaren.
Toen in Europe de oorlog in voile gang was, kwam to Nieuw Amsterdam evenals bij onze buren de gedachte nog even op of men niet
met de Britse kolonisten, vooral met die van Nieuw Engeland,
onderhandelen kon om Amerika buiten deze kwestie to laten blijven . Het schijnt echter dat men elkaar daarvoor niet voldoende vertrouwde . Stuyvesant was zijnerzijds zeer beducht voor handtastelijkheden van de Engelse kant, en vreesde dat er tijdens de besprekingen wel eens een overrompeling kon worden beproefd . Hunnerzijds waren de Nieuw Engelanders bang dat Stuyvesant de Indianen op hen zou afhitsen ; dit schijnt echter niet in zijn bedoeling gelegen to hebben .
®nder die omstandigheden moist men over en weer niet goed moat er
nu moest gebeuren . Een pear Engelse avonturiers probeerden op
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elgen gelegenheid om ten nadele der Nederlanders enige kleine veroveringen to verrichten. Enkelen hunner deed Stuyvesant toen oppakken, maar om den Engelsen vooral geen reden tot bekiag of tot
olficiele vijandelijkheden to geven, liet hij hen na enige tijd maar
weer los.
Onder de Britse kolonisten zelven was de stemming verdeeld . Ook
hunnerzijds ondervonden zij veel overlast van Engelse piraten,
maar wanneer dear den Nederlandse schepen jacht op kwamen ma ken, plachten de Nieuw Engelanders hun dit weer to beletten .
Over de loyauteit van zijn Nederlandse burgerij kon Stuyvesant in
die spannende dagen niet klagen, want zij steunden hem met al hun
kracht. Doch flu vielen de Engelse ingezetenen op het Nederlandse
grondgebied van het Lange Eiland hem af . Als reden hiervoor voerden zij aan dat zij bezwaar maakten om belasting to betalen zolang
zij in ruil daarvoor geen effectieve beseherming ondervonden. De
oude kwestie dus, waarover de bevolking steeds met de West-Indische Compagnie overhoop gelegen had. En aangezien eveneens de
Nederlandse inwoners tegen deze belastingen protesteerden, werd
er besloten, de gehele kolonie den maar eens bijeen to roepen tot
een snort Landdag, waarin zowel de Engelse als de Nederlandse
kolonisten van Nieuw Nederland vertegenwoordigd zouden zijn .
Deze vergadering sprak zich uit ten gunste van een grotere medezeggenschap in het bestuur der kolonie ; aan Stuyvesant als vertegenwoordiger der West-Indische Compagnie legde zij enige daartoe strekkende eisen voor. Dit was echter olie in het vuur, want
niets kon Koppigen Piet driftiger waken den zulke verlangens near
burgerlijke rechten . Overeenkomstig zijn gewoonte ontstak hij in
woede, noemde hen rebellen en verweet hun dat zij zich door hun
Engelse medekolonisten op sleeptouw lieten nemen om het wettige
gezag to ondermijnen . Aan deze uitval verbond hij een nogal vermakelijk betoog tegen de gehele gedachte van volksvertegenwoordiging. Want op deze wijze - zo zei hij
zou een dief als zijn algevaardigde natuurlijk een dief kiezen, een dronkaard zou op een anderen zattelap stemmen, en zo verder . Op deze manier moest volgens
hem ieder gezag near de mean gaan. En zo kwam hij er toe om de
Landdag zells met geweld near huffs to sturen .
Hierop wendden de teleurgestelde kolonisten zich tot den burgemeester van Amsterdam, hun moederstad, met verzoek om tussenkomst . Als gevolg hiervan bond Stuyvesant wet in, en schoorvoetend gaf hij nu aan het stadsbestuur van Nieuw Amsterdam wet
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maar rechten . Tevens organiseerde hij soortgelijke besturen in
Breuckelen, Middelburg, Midwout en Amersfoort, stadjes op hat
Lange Eiland.
Ondertussen was echter de openbare mening in Engeland opgehitst
door wet men de Hollandse gruwelen in Amerika noemde . Tot dit
doel werd een aantal kletspraatjes opgedist, van een snort wear een
zelf standig denkend yolk slechts spot en minachting voor over ken
hebben. In die dagen bezaten echter nog niet alle naties een voldoende rijpheid van geest om de waarheid to kunnen onderscheiden
van tendentieuze propaganda, zodat daze verhalen, hoe grof en ononwaarschijnlijk ook, werkelijk door hat publiek warden geloofd .
Iedere aanleiding was Cromwell welkom om zijn tegenstanders van
de overkant der Noordzee to kunnen tref fen, en daarom stuurde hij
op grond van die praatj es flu ook een vloot met een lager near Nieuw
Engeland . OQk de kolonisten in Connecticut vatten thans cooed, en
namen eindelijk bezit van de laatste Nederlandse post bij Hartford.
Het zag er onder daze omstandigheden boos nit voor Nieuw Nederland, want de gevechtswaarde onzer troepen mocht niet zo erg groot
heten, en in weerwil van de nieuwe wal was de verdediging van
Nieuw Amsterdam maar heel gebrekkig georganiseerd . De Nieuw
Engelanders speculeerden er op dat de Nederlandse kolonisten hun
boerenbedrijven wel niet zouden willen verlaten om to gaan vechten voor hat behoud van de stad . En daarenboven durfde Stuyvesant de Engelse kolonisten van Nieuw Nederland niet binnen de
stad toe to laten, uit vrees voor verraad van hun kant . Het Trojaanse
paard noemde hij dit, blij dat hij tegenover de rustieke Nieuw
Nederlandse kolonisten zijn klassieke opleiding eens kon luchten .
In dat tijdvak zouden de Engelsen met een vastberaden aanval
waarschijnlijk wel succes gehad hebben . Maar aan hun zijde werd
to lang getalmd. En toen er na veal praten eindelijk in Nieuw Engeland een krachtig lager gevormd was, dat klaar stood om op to rukken, kwam uit Europe hat bericht dat er inmiddels vrede gesloten was .
Weliswaar had in daze eerste worsteling met Engeland de Republiek aan hat kortste eind getrokken, maar ook Cromwell was blij,
van de oorlog of to zijn . Thans zocht hij liever opnieuw toenadering
tot Holland als protestantse natie, om semen met Zweden de hegemonie in Europe in handen to namen en met kracht de katholieke
mogendheden to bestrij den . Aan de Republiek stelde hij voor dat
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Engeland en Nederland onder elkaar de wereld zouden verdelen,
op kosten van Spanje en Portugal . De beide landen samen zouden
een oorlogsvloot van honderd schepen in zee brengen, waarvan Engeland er 60 zou uitrusten en de Republiek 40 . In grove trekken
kwam het plan van verdeling hierop neer dat Nederland geheel Indie, Brazilie en Venezuela zou krijgen, terwijl geheel Noord Amerika voor Engeland zou zijn . Wat Afrika betreft zou men gelijk-op
delen .
Op dit vrijmoedige voorstel is de Republiek niet ingegaan, hoewel
zij een herleving van hare aanspraken op Brazilie best had kunnen
gebruiken, evenals het voltooien van de verdrijving der Portugezen
uit Indie . Want in datzelf de jaar 1654, waarin de vrede van Westminster werd gesloten, gal Recife, de hoofdstad van Nederlands
Brazilie, zich aan de Portugezen over ; en ten opzichte van Indie
koesterde de Oost-Indische Compagnie nog altijd de wens, de Portugese hoofdstad Goa alsmede de Portugese nederzetting to Macao
in China eerlang to kunnen bezetten, hetgeen tij dens de Tachtigjarige Oorlog nimmer gelukt was, evenmin als de verovering van de
Philippijnen . Voorts hadden wij nog niet lang geleden getracht,
Chili aan de Spanjaarden to ontnemen, een onderneming die al
bijna gelukt was . Onze Regering heeft dus we! heel sterk in haar
schoenen moeten staan om Cromwell's verleidelijke voorstel van de
hand to wijzen.
Toen tastte de Protector zelf toe . Om to beginners liet hij Acadia bezetten. Met die naam werd toen de meest Oostelijke provincie van
het tegenwoordige Canada aangeduid, dus wat men thans Nova
Scotia noemt, met de Atlantische buitenhaven Halifax als springplank naar Europa, inzonderheid gedurende het winterseizoen,
wanneer de scheepvaart op de St . Laurensrivier naar Quebec en
Montreal gestremd is. Dit gewest Acadie behoorde toen aan Frankrijk ; het is de eerste Canadese provincie geweest welke La Nouvelle
France aan de Engelsen verloren heeft, dock alvorens deze streek
definitief aan het Britse Rijk kwam to behoren, is zij eerst nog weer
aan Frankrijk teruggegeven .
Tevens werd Jamaica door de Engelsen aan het Spaanse Rijk ontrukt . Het was voor het eerst dat een der grote Antillen in de handers
van een andere mogendheid vie!, en hiermede werd een nieuw tij dperk in de geschiedenis van de Spaanse kolonien ingeluid . Tot dusverre hadden Franse, Engelse en Nederlandse aanslagen alleen succes gehad op de kleinere Antillen zoals Barbados en St . Maarten en
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Curacao ; daarentegen had bijvoorbeeld de belegering van Portorico
door Boudewijn Hendricksz moeten worden opgegeven . Thane echter bleak hat Spaanse gezag nog verder of to brokkelen. Weidra zou
ook Hispaniola (thane Haiti met Santo Domingo) aan de beurt komen, en er was eigenlijk geen reden waarom niet eveneens Cuba
aan Spanje zou worden ontnomen . De Republiek leefde toen echter
reeds met dien voormaligen vij and in vrede, en wenste zich niet
zo maar in veroveringsoorlogen to laten meeslepen .
Te Nieuw Amsterdam ward inmiddels bericht uit hat vaderland
ontvangen dat de stedelijke regering bestendigd en versterkt moest
worden, hoewel men overigens, om den Directeur-Generaal niet al
to zeer uit de hand to vallen, hat deed voorkomen alsof hij grotendeels gelijk had gehad.
Van betekenis was voorts dat Cromwell thane Nederland's rechten
op Nieuw Nederland had erkend, hetgeen officieel een eind maakte
aan alle beweringen van Engelse zijde ale zouden de Hollanders
zich gevestigd hebben op grondgebied dat feitelijk aan de Britse
Kroon toebehoorde.
In weerwil van daze erkenning stuurde Cromwell kort daarna echter in stilts opruiers near Nieuw Nederland, die aldaar moesten
rondvertellen dat de Hollanders in hat geheel geen recht hadden op
dit land, want dat hat door Cabot voor Engeland was ontdekt, en
voor hat overige tot Virginia behoorde . Nu, van daze beweringen
mocht de eerste bepaald onzinnig heten, en bovendien waren zij
met elkaar in tegenspraak . Want Cabot had in die omgeving niets
ontdekt ; hij was er zells nooit geweest, dock had enkel bij Newfoundland een doortocht near China gezocht. En wanneer Nieuw
Nederland ooit al tot Virginia gerekend had kunnen worden, den
kon dit toch moeilijk tegelijk met Cabot in verband gebracht worden, dock hoogstens met Sir Walter Raleigh en met hat Charter der
beide Virginia Companies . Doch daarvan was nimmer werk gemaakt, en hat leek due wel erg gezocht om dear nu opeens mee voor
de dag to komen, nadat Virginia al zo lang een goads nabuur was
geweest.
Ook uit Maryland ward thane to kennen gegeven dat een kolonie
Nieuw Nederland geacht ward niet to bestaan, want daze jongste
der Britse kolonien in Noord Amerika beschouwde zich ale rechtstreekse buurman van Nieuw Engeland . Kortom, de kwade bedoelingen van al daze praatjes lagen er dik bovenop .
Ondertussen begon men ook al van Massachusetts uit pogingen to
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doers om benoorden Fort Oranje post to vatten aan de boven-Hudson. Dat is dus langs de route waar tegenwoordig de ,,limited"treinen van Boston naar Chicago lopen, via Buffalo . Tegen dit opdringen verzette Stuyvesant zich met succes, dock de verhouding tot
onze Britse buren ward er natuurlijk met dit alles niet beter op .
Alleen met Virginia bleef Nieuw Nederland in hartelijke vriendschap levee, evenals ten tijde van David Pietersz de Vries .
Toen Cromwell in 1658 overleed, en toen in 1660 Karel II als koning van Engeland tot de troop geroepen ward, zag hat er aanvankelijk naar uit of nu ook de toestand in Arnerika to onzen gunste zou verbeteren . Want de nieuwe koning had van Neclerlandse
zijde veal gastvrijheid en vriendschap ondervonden, en ook al had
de Republiek zijn belangen niet tot de hare kunnen makers, zo had
hij toch stellig geen reden om op Nederland gebeten to zijn . Integendeel scheen hat of de wag nu openlag voor een redelijke omgang tussen de beide buurvolkeren, die tevens 's werelds machtigste naties tar zee waren .
Maar daze Karel II was volstrekt geen man van ear of geweten,
noch ook een bekwame monarch, dock voor alles een eerzuchtig en
ijdel wezen, gewend en begerig om in de grootste luxe to levee,
en tevens bereid om tar wills van dit weelderige en kostbare bestaan ieder middel to bast to nemen dat hem aan geld en aan macht
kon helpers. Ilet aantal manipulaties van verachtelijk allooi waarmee dit gekroonde hoold zich inliet, is schier ontelbaar geweest, en
towel naar hue aard als naar hue aantal mochten daze den kofling van zulk een voorname natie volstrekt onwaardig heten . Wie
daarover, buiten hat gebruikelijke kader der vaderlandse en algemene geschiedenis, eens enige merkwaardige staaltjes lezen wil,
grijpe maar eens naar prof . Warnsinck's van levee tintelende verhaal over de retourvloot van Pieter de Bitter, en de sensationele
wijze waarop daze zich to Bergen in Noorwegen verdedigd heeft
tegen een schunnige aanslag die door twee tear onkoninklijke
kroondragers van Europa volgens een geheim complot op daze rijkbeladen Oostinjevaarders ward ondernomen. Ook de wijze waarop
Karel II zich op een keer door Lodewijk den Veertiende heeft
laten omkopen om zijn Nederlandsen bondgenoot onverhoeds aan to
vallen, heeft hem in hat oordeel der historie gestempeld tot een
vorst waarop hat Britse Rijk waarlijk niet trots kan zijn. Inderdaad
kan dap ook gezegd worden dat daze koning eveneens daar to lands
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nimmer in hoog aanzien heeft gestaan, destijds in bet gewoel der
gebeurtenissen al evenmin als tegenwoordig in bet licbt der gescbiedenis. Reeds in zijn bekende „geheime dagboek" uit die dagen
heeft Samuel Pepys gezegd dat de Engelsen de Hollanders overal
aan bet plagen waren, „without public knowledge or reason", betgeen wij wel mogen vertalen als „buiten de volkswil om en zonder
enige aanleiding ."
Inzonderbeid bet geval Nieuw Nederland is door Karel II op een
wijze bebandeld die later door de Amerikanen, van walks afstamming ook, met afscbuw is veroordeeld . Op tref f ends wijze is dit tot
uitdrukking gekomen in 1864 bij de viering van bet tweeds eeuwfeest der verovering van Nieuw Amsterdam op de Hollanders . In
dat jaar ward door de New Yorkse Historical Society een Commemoration uitgegeven, waarin bet letterlijk beet : „De bezetting van
Nieuw Nederland was een daad van een bijna nimmer geevenaarde
laagbartigheid, in stilts voorbereid, en vervolgens uitgevoerd onder opzettelijk verraad jegens een bevriende mogendbeid . Niet op
grond van recbtmatige aanspraken op Nieuw Nederland, dock enkel omdat bet dit gewest met geweld begeerde, beeft Engeland bet
bezet . Daze daad droeg alle kenmerken van een zelfzucbtige, onbescbaamde en verwaande natie ." De schrijver van dit lang niet malse
betoog voegt bieraan toe dat bij meende, als afstammeling van Engelse voorouders dit oordeel over bet toenmalige Engeland na 200
jaar wel openlijk to mogen uitspreken . Van Nederlandse zijde kunnen wij niet anders dan met waardering van daze ruiterlijke uitspraak kennis nemen. En bet strekt den Engelsen tot ere dat ook
van bun kant de juistbeid biervan meer dan sans is erkend.
Docb inmiddels zijn wij op de gebeurtenissen voortuitgelopen, en
wij dienen tbans de dread van ons verbaal wear op to vatten wear
wij gebleven waren : bij de troonsbestijging door Karel II en de
nieuwe perspectieven walks daze gebeurtenis voor Nieuw Nederland opende.
De Republiek der Verenigde Nederlanden, op bekwame wijze door
Johan de witt bestuurd, stond toen op bet hoogtepunt van haar
macbt, en op grond biervan ward zij door velen niet alleen gebaat,
dock ook benijd. Onder de mogendheden die zicb telkenmale of
doorlopend om de ene of anders reden afgunstig op haar toonden,
namen Engeland, Frankrijk en Zweden de voorste plaatsen in ; elk
hunner placht daarbij near een afzonderlijk onderdeel to kijken .
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Engeland misgunde zijn overburen hoofdzakelijk hun omvangrijke
handel, die dat kleine landje in korte tijd tot zulk een welvaart en
zulk een universals macht had gebracht . Hoewel de Engelsen haast
overal in de wereld jets eerder dan de Hollanders waren begonnen,
of in elk geval tenminste gelijktijdig, hadden de Nederlanders gewoonlijk het meeste succes gehad en althans de grootste voordelen
weten to bemachtigen . A1dus was het gegaan bij hun kennismaking
met India, waarvan de Hollanders de bests stukken hadden ingepikt, zoals de Molukken, Java, Malakka en Ceylon, terwijl zij zich
tevens hadden weten to nestelen in de handel met Japan en met
het niet minder moeilijke China. In Zuid-Amerika vas de enige
mogendheid die daar vaste voet gekregen had, de Republiek geweest, in Nederlands Brazilie . Van Afrika bezaten de Nederlanders
meer en betere plekken dan de Engelsen : wij hadden bijna de hale
trust van Guinea in bezit, alsmede een tijdlang Angola en enige
eilanden ; voorts had de Oost-Indische Compagnie de Kaap de Goede
Hoop laten bezetten en koloniseren, een daad die nog niet lang to
voren zo waarlijk door twee Engelse kapiteins aan hun eigen vaderland was voorgesteld, dock door Londen was afgeslagen als nutteloos. Brachten de Hollanders van zulk een zaak dan jets goeds terecht, dan waren de anderen jaloers .
In zulk een verschil van handelwijze ziet men reeds de werkelijke
oorzaak van daze superioriteit der Dutchmen boven de Britten aan
de dag treden: de Hollanders waren in die dagen practische en
voortvarende lieden, die durfden aan to pakken zodra zij meenden,
jets goeds to zien, en die bovendien niet aarzelden om sans een risico
to lopen. Niet alles wet zij ondernamen leidde tot onmiddellijke
resultaten, en menigmaal lisp een jnitiatief op nets uit, of op regelrecht verlies. Maar zij hadden altijd zo vale dingen tegelijk onder.
hadden dat er altijd wel jets van terecht kwam. En wilds hat toeval
dan dat zulk een onderneming geleid ward door een der vale bekwame en energieke mannen, waarover hat land toen beschikte,
dan kon hat succes niet uitblijven .
Daartegenover hadden de Engelsen na een brilliant begin, toen
Drake en consorten de Oceaan voor Spanje to klein maakten, de
taken niet meer met diezelfde fut doorgezet . Zelfs daar wear zij de
eersten waren geweest, zoals in de IJszee en in de walvisvangst op
Spitsbergen, daar wisten niettemin de Hollanders hen to achterhalen en er uit to drukken . De Engelse Oost-Indische Compagnie
was in betekenis niet to vergelijken met de Nederlandse . In Afrika
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hadden de Britten niet veal meer dan een paar losse factorijen op
de kust, benevens het eilandje St . Helena als verversingsetappe .
Alleen in de Caribische Zee traders zij practischer en consequenter
opdandeHolanders,want erwij dez latsenhunkrachtgroten-s
deels gezocht hadden in de kaapvaart, en verzuimd hadden bijtijds
de bests stukken land aan Spanje to ontnemen, was Engeland bezig
met het bezetten van een aantal waardevolle eilanden van klein en
grout formaat, die van heel wat meer betekenis waren dan de zes ben brokjes waar Nederland zich mee had tevredengesteld .
scheiden
En ook in Noord Amerika was hat Britse aandeel aanmerkelijk groter uitgevallen dan hat Nederlandse, want op die trust hadden zich
twee belangrijke Engelse groepen van volksplantingen gevormd,
elk met een onmiskenbaar grote toekomst voor zich . Maar tussen
deze beide in waren nu de Hollanders zich gaan vestigen, juist
wear op hat baste plekje, op een punt dat voorbeschikt scheen om
hat belangrijkste en meest centrale gedeelte van geheel Noord Amerika to worden. Hier hadden wederom de Hollanders de fijnste news
gehad, en tevens de flinkheid om toe to tasters zolang hat nog kon.
Engeland had in diezelfde tijd zitten dommelen, overtuigd dat hat
met een pennestreek de hand gelegd had op die hale trust en dus
wel voor alle tijden veilig zou zijn . Maar de Hollanders hadden aan
zulk een papieren annexatie maling gehad, en hadden zich toch gevestigd, op diezelide plek waar de Engelsen alleen maar even waren
gaan kijken, echter zonder toen de moeite to nemen om er tot laden
van werkelijke inbezitneming over to gaan. Trouwens, indien lit
laatste in de bedoeling gelegen had, dan was daar ruimschoots tijd
voor geweest, want sinds omstreeks veertig jaar waren de Hollanders nu aan de Hudson Rivier geweest en reeds meer dan een kwart
eeuw lang bestond daar een Nederlandse stad die aan de gehele
wereld reeds bekend was als een opkomend handelscentrum van
betekenis.
Het mocht in Engelse ogen jammer lijken dat hat eigen vaderland
destijds de kans had laten voorbijgaan om zich op Manhattan to yestigen. Maar lit had men dan zichzelf to verwijten, en niet den Hollanders, die enkel gedaan hadden wat de Engelsen hadden verzuimd .
De afgunst op Nederland's betere positie deed op een keer enige
minder scrupuleuze geesten van hat Britse Rijk liar dagen zinnen
op een voorwendsel om alsnog in die overzeeseverhouding der beide
lenders verandering ten behoeve van Engeland aan to brengen . Voor
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dergelijke doeleinden had Cromwell reeds de Acte van Navigatie
uitgevaardigd, een maatregel die geheel gericht was tegen de betere
Nederlandse Scheepvaart, waar de slechtere Engelse toen niet
tegen op kon. Welnu, zoals wel eens meer gebeurt : hat achterlijke
zou beschermd worden tegen hat goads!
Daze vijandige plagerij had door Karel II, toen hij eindelijk de troop
van zijn vader kon bestijgen, terstond behoren to worden ingetrokken ; want ook al had de Republiek in de Engelse burgeroorlog geen
partij voor hem getrokken, toch had zij hem al die jaren lang onderdak verleend en hem in de gelegenheid gesteld, toen hat ogenblik
gekomen scheen, zijn rechten to gaan opeisen . Maar Karel II list
daze zozeer door de Hollanders gehate bepalingen van kracht blijven . In hat kort kwamen daze hier op peer, dat de scheepvaart op
Engeland alleen met Engelse schepen uitgeoefend mocht worden,
behoudens de uitzondering dat elk Europees land onder eigen vlag
zijn eigen nationals producten mocht aanbrengen . De Nederlandse
scheepvaart, eens zo universeel, moest zich sindsdien in Engelse
havens dus bepalen tot de aanvoer van kaas, jenever en bloembollen, en daarmee uit.
Ook op onze belangen in Noord Amerika had daze maatregel een
fnuikende invloed, immers onze handelaren en schippers plachten
in Virginia tabak to komen kopen of verladen, en dit zou dap voortaan niet meer mogen, althans voorzover die goederen voor Engelse
havens bestemd waren . Want van al daze overzeese relaties wenste
Engeland de Nederlandse kooplieden en reders uit to sluiten teneinde daarvan zelf een monopolie to vormen . Opmerkelijk is intussen hierbij dat dit streven enkel bedoeld was voor hat koninkrijk
Engeland in angers zip en hat prinsdom Wales, dock niet voor
Schotland, noch ook voor Ierland .
Johan de Witt heeft geen mogelijkheid gezien, om de Britse Regering to brengen tot hat afschaffen van daze Acte van Navigate ;
trouwens, dit voorschrift heef t hat leven gerekt tot in hat midden
der 19de eeuw!
Maar wel wist onze landspensionaris in 1662 een verdrag met Engeland to sluiten tar beteugeling van hat oorlogsgevaar ingeval van
losse incidenten tussen onderdanen der wederzijdse mogendheden .
Bedongen ward dat er bij eventuele conflicten van zulk een aard
niet zou worden opgetreden met daden van geweld, dock dat hat
geschil tar beslissing zou worden voorgelegd aan de Regeringen in
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hat moederland, die bij voorbaat de verplichting op zich namen,
dengene die als aanvaller wend aangewezen, to bestraffen en de geleden schade to vergoeden . Inderdaad een nobel enverstandig beginSe!, eigenlijk dusdanig voor de hand liggende dat men onwillekeurig
geneigd is, zich of to vragen waarom zulk een natuurlijke zaak nog
plechtig bij verdrag afgesproken moest worden . Men stond in die
dagen echter nog aan hat begin van de dageraad der rechtsgedachte,
en wet in de verhouding tussen personen reeds als gemeenschappelijk goad was aanvaard, moest tussen volkeren nog als een sensationele nieuwigheid gelden . Zeus lijkt bet wel eens alsof de opvattingen waarvoor Jan de Witt reeds eeuwen geleden gepleit heeft, ook
sindsdien nog we! eens moeite hebben our algemene erkenning en
toepassing to vinden, tot in onze eigen verlichte tijden toe .
Van deze nieuwe regaling tussen het Britse Rijk en de Repub!iek
kon ook voor Nieuw Neder!and s!echts voordeel verwacht worden,
want hat gevaar dat p!aatse!ijke kibbe!arijtjes sours tot een formele
oorlog zouden uitdijen, scheen hiermede bezworen . Een goads nabuurschap leek voortaan verzekerd . Trouwens, in dit opzicht had
Nieuw Neder!and, evenals ook hat gemoede!ijke en beschaafde Virginia, reeds meermalen blijken van goeden wil gegeven . Zo vroeg
Gouverneur Winthrop van Connecticut in 1661 of hij zich voor zijn
refs naar Engeland mocht inschepen to Nieuw Amsterdam . Dit ward
aan den Landvoogd der naburige kolonie gaarne toegestaan ; en Pieter Stuyvesant ste!de er bepaa!d een ear in our zijn Engelsen ambtgenoot in ells opzichten behulpzaam to zijn ; Nieuw Nederland bereidde aan hat Hoofd der buurkolonie een feestelijke ontvangst, en
ook intake scheepsgelegenheid ward Winthrop met de grootste
voorkomendheid bijgestaan .
Doch wet ondertussen in Nieuw Neder!and niemand wist, was dat
Winthrop's rein naar Engeland tot doe! had, den Koning to gaan
vragen ,,om Nieuw Enge!and uit to breiden tot aan de Delaware",
dus met inbegrip van hat grondgebied van ,,hun !astige buren ."
Inderdaad slaagde Winthrop er in our in 1662 van Karel II een
Charter to verkrijgen, waarbij Connecticut stark begunstigd ward .
Het verkreeg een aanzienlijke uitbreiding op kosten van Nieuw
Neder!and, dat wil zeggen dat hale stukken van ons grondgebied
eenvoudigweg warden aangewezen als tot hat gebied van Connecticut to behoren, alsof de Koning van Enge!and dit a!!es maar voor
hat weggeven had . Op deze wijze ward o. a. geheel Long Island, dat
oorspronkelijk Neder!ands geweest was, en later met de Enge!sen
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was gedeeld, door een pennestreek van Londen tot Brits gebied verklaard en aan Connecticut toegewezen .
Met dit zonderlinge dock kostbare document keerde Governor winthrop naar Connecticut terug . Het Charter is natuurlijk zorgvuldig
bewaard. Tijdens deVrijheidsoorlog werd bet verborgen in een oude
elk, die zijn leven gerekt heeft tot in bet midden der 19de eeuw .
Daarna is bet historische Charter ingelijst in bet bout van de ontwortelde Charter Oak, en tegenwoordig berust bet in de Staatsbibliotheek die behoort bij bet Capitool van Connecticut, in de hoof dstad
Hartford . Aldaar heb 1k, zoals in mijn boekje „Door Amerika" wordt
verteld, dit stuk bij mijn eerste bezoek aan Amerika in 1912 persoonlijk molten aanschouwen, niet vermoedende dat ik bet dertig
jaar later nog eens in een mijner andere werken zou vermelden in
verband met de geschiedenis van ons voormalige dochterland .
Eveneens Pieter Stuyvesant was in die dagen aan bet zoeken naar
expansie wear deze mogelijk was . Langs de kustlijn kon hiervan natuurlijk geen sprake meer zijn, want alles mocht dear flu wel in
vaste handen heten, hoewel bet tot een onderlinge grensafbakening
nog steeds niet gekomen was . In de binnenlanden echter lag alsnog
een eindeloze wildernis open, een achterland waarvan men niet
veel anders wist den dat bet verderop overging in La Nouvelle
France .
Met de Indianen, die zich of en toe weer lastig getoond hadden, wist
bij na een krachtige houding tot nieuwe verdragen to komen . De
Manhattans, de Algonquins, de Mohicanen, de Raritanen, de Mohawks en de Esopus-Indianen liepen sindsdien behoorlijk in bet gareel . Ondertussen had ook Arendt van Corlaer uit Fort Oranje naar
nieuwe uitbreiding in westwaartse richting gezocht, waarbij bij de
stad Corlaer had gesticht, die tegenwoordig Schenectady beet en
een pleats van betekenis geworden is . De naam heeft men wel willen afleiden van Schoon-Echtenbeek, dock de juistheid hiervan
waag ik niet to beoordelen ; in 1690 is deze jonge nederzetting al
weer door de Mohawks uitgemoord en verwoest.
Toen flu de veiligheid van Nieuw Nederland op bet oog verzekerd
scheen, toonde de west-Indische Compagnie zich van opvatting dat
thans ook de soldaten van de Nieuw Nederlandse garnizoenen best
ontslagen konden worden . Ditzelfde had zij destij ds eveneens gedacht toen de vrede met Portugal totstandgekomen was, en toen Nederlands Brazilie dus voorgoed als bezit der onzen scheen to zijn er177

kend . Bij die gelegenheid had Johan Maurits van Nassau, onze
Landvoogd in dat gewest, er evenwel met kiem op gewezen dat hat
iichtzinnigheid zou zijn, de aandacht joist nu to gaan versiappen ;
want thans moest meer dan ooit verwacht worden dat Portugal zou
trachten, zijn verloren gegane Braziliaanse erideel wear terug to
krijgen. De Compagnie had dit echter blijmoediger ingezien en had
Nederlands Brazilie uit zuinigheid aanmerkelijk verzwakt . Het gevolg was geweest dat hat verloren ging en dat Johan Maurits rondom gelijk kreeg, - hoewel hij stellig ditmaal liever ongelijk had
gehad . . .
Daze les was voor de West-Indische Compagnie blijkbaar nog niet
hard genoeg geweest . Zij had de schadevergoeding van acht millioen opgestreken, die eindelijk na veal onderhandelen en zells na
dreigementen onzerzijds door Portugal was uitbetaald, dock ook
daze som gelds was al spoedig wear verdwenen . In 1663 lag dit
voorheen zo machtige en ondernemende lichaam kennelijk to zieltogen, joist in een tijdperk toen Stuyvesant uit Nieuw Amsterdam
schreef: hoe men zich in hat vaderland toch kon wijsmaken dat alles
koek en ei was, want dat hij zich integendeel door kwade bedoelingen omgeven voelde en dus geen soldaat kon missen . Immers Nieuw
Nederland - zo betoogde hij
beschikte niet zoals Nieuw Engeland of La Nouvelle France over een talrijke, krachtige en nationaal gezinde burgerij, die flink en dapper wilde strij den voor de
welvaart en vrijheid hunner gewesten; neen, in Nieuw Nederland
moest men hat grotendeels zien to stellen met een internationaal
samenraapsel, waarin hat Nederlandse element slechts een onderdeel vormde. Het zou dus hat noodlot tartan moeten heten indien
men onder zulke omstandigheden besluiten zou, de troepen of to
danken . Want met zijn handjevol Hollandse burgers en boeren kon
hij ons grondgebied niet aldoende verdedigen. Eveneens de ingezetenen van Nieuw Nederland schreven in die tijd aan de StatenGeneraal ,,dat sonder Uw Ho : Mo : spoedige assistentie alles sat verloren sijn ."
De Compagnie antwoordde evenwel dat zij zich niet in staat beyond
om hem een grotere krijgsmacht toe to staan . Vergeefs had zij zich
om hulp gewend tot de Staten-Generaal, maar Johan de Witt was
geen vriend van de W.I.C . en rekende er blijkbaar op dat de Compagnie zich op een keen wel gedwongen zou zien om Nieuw Nederland los to latent in dat geval kon men altijd nog verder zien wat
er gedaan moest worden . Voor ingrijpen van staatswege achtte onze
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Het oude Stadt-Hues o f Stadsherberg van
Nieuw Amsterdam, zoals die buurt er in
1679 uitzag .

Ook na het erode van ons
bewind werden er in New
York nog Hollandse trapgevels gebouwd.

De Charter Oak, waarin John Winthrop's koninklijke concessie (1662) weggestopt is geweest.

New York kort na de over gave .

Gezicht op Lower Broadway in de Hollandse tijd, 1650 .
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Nieuw Amsterdam, onlangs Nieuw aorck genaemt,1673 .

Raadpensionaris nog geen aanleiding, want dat zou de Engelsen
slechts geprikkeld hebben . En een oorlog wilde hij voor alles vermijden.
Zo kwam het dat Pieter Stuyvesant voor geheel Nieuw Nederland
slechts 125 man bezetting behield, waarvan er tachtig of negentig
to Nieuw Amsterdam in garnizoen lagen, en de rest verspreid over
de dorpen en forten langs de kust en in het binnenland . Tevergeefs
zocht hij under de Zweden en Engelsen soldaten aan to werven .
Paarden liet hij uit Curacao overbrengen . En aan geld trachtte hij
to komen door een aantal krijgsgevangen Indianen als slaven naar
Aruba to verzenden . Dit kostte hem echter weer een conflict met
de verbitterde Roodhuiden van Nieuw Nederland, zodat er opnieuw
opstand en moord op grote schaal ontstond, waarbij natuurlijk de
Engelsen in hun vuistje lachten .
Nieuw Nederland zag zich nu aan alle kanten door vijanden omringd . Reeds eiste Connecticut de gehele kust op, tot aan Maryland
en Virginia toe . Bovendien kwam nu Massachusetts een begerig oog
slaan op Fort Oranje aan de boven-Hudson. De toestand zag er dus
hoogst zorgelijk uit, want van alle kanten schenen onze buren
slechts to wachten op een aanleiding om zich van dit nauwelijks
verdedigde vette hapje meester to waken.
De Compagnie wilt daar evenwel nets verstandigers op to zeggen
dan een sussende veronderstelling dat het wel los zou lopen, want
Engeland en de Republiek leefden nu immers in vrede . Alleen leek
het haar gewenst dat tenminste de haven van Nieuw Amsterdam
versterkt zou worden . Ja, dat wilden Stuyvesant en de burgers ook
wel . Maar hoe en waarmee2
Inmiddels was Gouverneur Winthrop van zijn bezoek aan Londen
naar Connecticut teruggekeerd, en nu stelde Stuyvesant hem voor
dat men voortaan alle eventuele kwesties vriendschappelijk zou
regelen op de grondslag van het tractaat dat in 1650 to Hartford was
gesloten . Wij hebben in een vorig hoofdstuk reeds gezien hoe Stuyvesant bij die gelegenheid niet veel had kunnen bereiken en zich
feitelijk had moeten neerleggen bij hetgeen de Engelsen destijds als
hun maximumeisen hadden beschouwd . Ditmaal zou hij zich gelukkig geacht hebben indien deze basis ook voor de toekomst was
aanvaard. Maar de Britse kolonien van Nieuw Engeland waren daar
al lang niet meer wee tevreden! Zij hadden hun nieuwe Royal
Charter nu in hun zak, en wachtten slechts op een gunstige gele179

genheid om op grond hiervan geheel Nieuw Nederland op to eisen .
Vermoedelijk wisten zij ook reeds wat er in hat geheim in Engeland ward voorbereid ; en zo bleven zij op Stuyvesant's voorstellen
ontwijkend antwoorden. Ondertussen deden zij alvast met kiem de
oude en reeds zo lang geleden begraven opvatting verkondigen als
zou de gehele kust van de aanvang of uitsluitend aan Engeland behoord hebben, waarbij hat dan als een bijzondere tegemoetkoming
van Britse zijde moest worden beschouwd dat de West-Indische
Compagnie daar zolang had mogen handeldrijven . Nu, er behoefde
niet to worden getwijield dat dit een praatje was hetwelk men hun
uit Londen had meegegeven om nogmaals to verspreiden, net zolang tot iedereen hat zou geloven, of tot men tenminste zou gaan
aannemen dat de waarheid wel ergens in hat midden zou liggen . De
Engelsen waren eenvoudig begerig geworden naar de vale waardevoile bezittingen die de Hollanders overzee in handen hadden, en
met name wensten zij zich meester to waken van hat voor hen zo
gewichtige Nederlandse grondgebied dat ais een wig tussen hun
eigen Amerikaanse nederzettingen in lag .
Voor zuik een begeerte bestond dan ook alie aanleiding, want in
weerwil van aile moeiiijkheden weike Nieuw Nederiand had moeten doorworstelen, had vooral de havenstad Nieuw Amsterdam zich
gaandeweg gunstig ontwikkeid . Het was reeds to zien dat dit bevoorrechte plekje zich op wag beyond naar een bioei waarvan de
voile omvang vooraisnog onafzienbaar moest heten .
De inwoners hadden juist ingevolge de geringe ondersteuning welke zij uit hat moederiand ondervonden, geleerd om zich zelf to he!pen, zodat de laksheid der West-Indische Compagnie tenminste in
dit opzicht nog een goede uitwerking had gehad . Het geheie gebied
telde flu omstreeks 10.000 ingezetenen, waarvan 6-7000 Nederlanders waren . Dit moest nog aitijd zeer gering heten, vergeleken
bij de origeveer 80 .000 inwoners van Nieuw Engeland, dock een vergelijking met Canada, dat toen nog niet meer dan omstreeks 6000
zielen telde, kon onze kolonie wel doorstaan . In de stad Nieuw Amsterdam bevonden zich binnen de wal ongeveer 400 huizen, die een
bevolking herbergden van circa 2500 personen . De binnen!anden
te!den nu reeds een twintigtal dorpen, waarvan sommige al airs van
een stad begonnen aan to nemen, terwijj andere nog niet veal meer
waren dan een groepje huisjes condom een fort van de Compagnie .
Daarachter lag nog overal de ongebaande wi!dernis, waar enkel de
Indianen de wag wisten. Maar school in dit achterland niet een be180

lofts voor de toekomst, een vooruitzicht op een ruimere ontwikkeling dan tot dusverre mogelijk was geacht? Evengoed als La Nouvelle France of Virginia kon Nieuw Nederland zich binnenwaarts
voortzetten tot een omvang die op den duur groter zou blijken to
zijn dan, - nu ja, misschien wel groter dan hat gehe!e oude moeder!and . . .
Inderdaad beschouwde men in Neder!and deze kolonie reeds a!s een
soort van dochterrepubliek in opkomst, en a!leen reeds op die grond
is hat jammer dat de geschiedenis nooit een kans heeft gekregen
our to doers zien wat de moeder op den duur web met deze dochter
zou hebben gedaan. Zou zij einde!ijk de moeite hebben genomen our
dit koste!ijke nieuwe toekomst!and uit de vermo!mde West-Indische
Compagnie !os to makers en onder nationaal beheer to brengen? En
zou zij vervo!gens, a!s baanbreekster in repub!ikeinse staatkunde,
die overzeese provincie op een keer a!s achtste in de Unie der Verenigde Neder!anden hebben toege!aten, op voet van ge!ijkheid met
de andere de!en? Of zou zij evena!s Enge!and, Spanje en Portugal
de lout hebben begaan our zulk een vo!ksp!anting niet to behandelen als een gelijkwaardige loot van eigen stam, dock als een object
tar exploitatie, net zolang tot hat dochter!and daar genoeg van had
en zich met geweld uit die smadelijke verhouding !osscheurde?
Het zijn gedachten die onwi!!ekeurig bij ons opkomen wanneer wij
bedenken door walks toeva!!igheden de loop der historie sours
wordt bepaald. Doch misschien is hat maar goad dat Nieuw Nederland, dat bestemd was our in hat toekomstige Noord-Amerikaanse
gemenebest zulk een gewichtige rol to spelen, reeds voor ons verbren is gegaan nog v®or wij de kans gekregen hadden our in tijden
van voorspoed door egoIsme of sukkebigheid wear to verknoeien
wat wij er in weerwil van alberlei tegenspoeden gelleeb uit eigen
kracht en talent voor goads hadden tot stand gebracht .
Want de reputatie der Nederlanders abs kobonisten in de Nieuwe
Werebd was niet ongunstig . Tab van bezoekers hebben gebegenheid
gevonden our er abberlei goads dingen op to markers die van menige
andere vobkspbanting niet gezegd konden worden . Reeds de Jezuietenpater Jogues, dien de onzen uit de handers der Roodhuiden gered hadden, toonde zich over hat urbane karakter van Nieuw Amsterdam aangenaam verrast. En sindsdien was daar nog heel wat in
verbeterd .
Er waren kaden aangebegd en de straten waren gepbaveid . De pas
gegraven Heerengracht beverde ongetwijield niet zulk een voor181

naam stadsgezicht op als haar naamgenote aan Amstel en IJ, maar
ook de Amerikaanse Heerengracht vertoonde tenminste de voile
waardigheid van een Nederlandse hoofdplaats die zich respecteert .
Langs de Cingel, die zich evenwijdig aan de Wal uitstrekte, was een
keurige beschoeiing gemaakt en zelfs buiten de fortificaties, waar
thans City Hall Square
begon reeds
zich De Vlackte uitstrekte
enige orde to ontstaan .
Algemene lof hadden buitenlandse gasten over voor de sociale zorgen welke to Nieuw Amsterdam reeds aan het welzijn der bevolking werden gewijd, een citing van civilisatie welke men in zulk
een eenzame kolonie tussen Oceaan en wildernis niet had verwacht .
Er waren hospitalen, waar ook de allerbehoeftigsten een plaatsje
konden vinden ; trouwens, de geheele armenzorg wekte de bewondering van al wie met Nieuw Nederland kennis maakte . En na het
aarzelende begin met een drankzuchtigen schoolmeester had eveneens het onderwijs zich in de goede richting ontwikkeld .
Dit alles wijst op goede Overheidszorgen en op burgerzin . Inderdaad heeft Pieter Stuyvesant zich in al dergelijke opzichten van zijn
beste kant doers kennen, en ook vond hij op den duur hiervoor meer
waardering bij de ingezetenen . Allengs was de verhouding tussen
den Gouverneur en de inwoners wel iets beter geworden . Beiden
hadden wat toegegeven en elkaar van naderbij leren kennen en respecteren. Ook hierom was het jammer dat er aan deze vorm van
samenwerking, die voor het eerst een belofte voor de toekomst in
zich scheen to dragen, weer zo spoedig een eind kwam . En de betere
verstandhouding van deze laatste jaren heeft er stellig toe bijgedragen om Pieter Stuyvesant's figuur in de herinnering der Nieuw
Nederlanders aantrekkelijker to doers lijken dan zij in werkelijkheid
voor velen hunner geweest moet zijn .
De Engelsen wensten zich dus van Nieuw Nederland meester to
makers, ter afronding van hun gebied, en tevens om langs deze natuurlijke toegangsweg een invalspoort to krijgen naar de Canadese
Meren .
In die vervlogen eeuwen was men niet zo kieskeurig in de keuze
zijner argumenten wanneer men een naburige en bevriende natie
wilde overvallen. En daarom bedienden de aanvallers zich zonder
blikken of blozen van een aantal beweringen die gereed gemaakt
waren om aan to toners dat zij niet alleen volkomen in hun recht
waren geweest, maar dat zij bovendien zelf zo ongeveer als ver182

drukte slachtoff ers mochten gelden, zodat de lankmoedigheid waarmede zij dit a11es nog zo lang over hun kant hadden laten gaan, zo
waarlijk bewondering verdiende . In die gedachtengang was reeds
opnieuw hat fabeltje opgerakeld dat Nieuw Nederland eigenlijk
aan den koning van Engeland toebehoorde en dat de Hollanders
zich daar dus wederrechtelijk hadden gevestigd, als indringers .
Voorts werd er, onder verdraaiing van alle feiten, ruimschoots gelasterd over de afschuwelijke wreedheden waaraan de Hollanders
zich schuldig maakten . Kortom, iedere vertraging in hat herstellen
van zoveel onrecht zou een klap in hat gezicht van de rechtvaardigheid moeten heten . . . In de geciviliseerde samenleving van heden
zou een natie die zich van zulke middelen bedient om brutaal geweld to bemantelen, weldra de achting der gehele wereld verliezen,
en evengoed als een willekeurig individu beschouwd worden als
een bandiet of - om hat latere spraakgebruik der Nieuwe Wereld
to bezigen - als een „gangster" of een „public enemy". Aldus luidde destijds ook de mening van onbevooroordeelde tijdgenoten, zelfs
in hat andere kamp . Dit was geen „verovering", zo werd er openlijk
getuigd, dock een schandelijke overval, in voile vrede op een volkomen correcten buurman gepleegd .
Een der gevaarlij kste intriganten van dat tij dperk was in dit opzicht
George Downing, die reeds onder Cromwell's bewind Brits gezant
in Den Haag was geweest ; na de val van dat regime was hij overgegaan in de dienst van Karel II, die hem op zijn post handhaafde
en hem tot Sir George verhief . Naar zijn Londense wooing is de
straat waaraan deze lag Downing Street genoemd ; zoals ieder weet
is thans aldaar op No . 10 de ambtswoning van hat hoof d der Britse
Regering gevestigd .
Daze Downing was zelf wel eens in Boston geweest ; ook daar to
laude kende men hem als onbetrouwbaar, hebzuchtig en onbeschaamd . Onophoudelijk heeft hij gekuipt tegen de Republiek en
tegen Nieuw Nederland . Ware er in dat tijdperk een fatsoenlijk
man gezant in Den Haag geweest, dan zouden misschien de oorlogen tussen Engeland en de Republiek nooit uitgebroken zijn ;
maar deze geboren onruststoker stuurde doorlopend welbewust op
onenigheid aan, en moist zijn Regering to Londen telkens mee to
krijgen, de puriteinse zowel als de monarchistische . Den Koning
spiegelde hij steeds de rijke inkomsten voor, die men met handig
manoeuvreren, deals door geleidelijke inbezitneming, deals door intimidatie, van de Republiek zou kunnen afdwingen zolang deze
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met ells middelen near behoud van de vrede streelde . En zulke
winsten kon de begerige Karel II juist goed gebruiken .
Een weinig sympathieke figuur uit dat tijdperk was voorts de broeder des Konings, James, hertog van York en Albany, admiraal van
de Britse vloot en vermoedelijke troonopvolger . Bovendien trad hij
op als hoofd van de Royal African Company, een handelslichaam
dat met de West-Indische Compagnie to vergelijken was .
Deze James, duke of York verwachtte velerlei voordelen van een
nieuwe oorlog met de Republiek, o .a. het herstel van het Oranjeen voorts de verhuis,
dock den allicht onder Britse voogdij
overing van de Nederlandse kolonien, die door de Hollanders met
groter vlijt en beter talent waren gesticht en beheerd den enige
andere natie had vermocht, waardoor de algemene afgunst was opgewekt ; vooral bij buren die zich zeif niet zo hard inspanden, dock
wet begerig waren near ruime winsten .
In 1663 achtte Downing de tijd rijp voor nieuwe vij andelij kheden .
Berucht geworden is de door hem opgestelde lijst van Britse aanspraken wegens beweerde vergrijpen van de Oost- en West-Indische
Compagnieen ; alle daarin aangevoerde feiten dateerden van voor
1662, toen er bij tractaat afgerekend was opdat men over en weer
met een schone lei een betere toekomst tegemoet zou kunnen gaan .
Het oprakelen van deze of gedane grieven wees dus wel op een behoefte tot ruziezoeken. Van betekenis mag het voorts heten dat er
in dit document nog met geen woord gerept werd van enigerlei
kwestie intake Nieuw Nederland . Dit onderwerp is er pas later bijgehaald toen er in Londen enige Nieuw Engelanders verschenen die
de aandacht hadden gevestigd op de gunstige gelegenheid om op dit
ogenblik Nieuw Nederland in bezit to nemen.
Sindsdien placht er gesproken to worden van een Nederlandse invask in '5 konings landen van Virginia en New England, wear de
Hollanders ,,onlangs the Manhadoes en Long Island hadden bezet" .
Reeds uit deze tekst blijkt wel hoe weinig deze intriganten van de
werkelijkheid op de hoogte waren, want kennelijk werd hier gedacht aan een groep van eilanden,
wel een bewijs dat men pas
sinds kort en den nog zeer vluchtig over het bestaan van zulk een
gewest was ingelicht . Ook de woorden ,,onlangs bezet" zijn veelzeggend . Reeds sinds Hudson's bevinding in 1609 hadden de Hollanders
die streek teruggezocht, en sinds 1614 waren zij er zich komen yestigen ; de stichting van Nieuw Amsterdam dateerde van 1625 . En
thans schreef men 1663!
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Ook in Nieuw Nederland bleef dit drijven van Engelse zijde natuurlijk niet onbekend . De inwoners kwamen bijeen in een Gemeene
Landts Vergaderingh, waar zij een Remonstrantie opstelden aan
de Amsterdamse Lamer der west-Indische Compagnie . Gevraagd
ward om een behoorlijke titel voor hun grondbezit . Twee hunner,
waaronder een zoon van den ouden Kiliaen van Rensselaer, die
thans optrad als bestuurder van de kolonie Rensselaerswij ck, zouden naar Nederland gaan om daze aangelegenheid nader toe to
lichten . Ook Stuyvesant schreef in diezelfde zin, en vroeg om officieel optreden van de Staten-Generaal tot hat verkrijgen ener erkenning van hat Nederlandse grondgebied in Amerika . Alleen daarvoor zouden naar zijn mening de Engelse buren respect hebben .
Reeds waren er in Nieuw Nederland relletjes begonnen van Engelsen tegen Hollanders . wat men in Europa nag zorgvuldig geheim
wenste to houdnn, ward in Amerika reeds van de daken geschreeuwd.
Inderdaad kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken, dat een
krachtige houding van de Republiek tegenover de Engelse aanmatiging hat gevaar wellicht bezworen zou hebben . Maar Johan de
witt wilde hat niet gaarne op een nieuwe oorlog laten aankomen en
scheen werkelijk to denken, dat een vredelievende gezindheid hat
baste middel zou zijn om de toestand to redden . Sommigen zeggen
ook, dat onze anders zo wakkere Raadpensionaris zich ditmaal in
slaap heeft laten sussen. In elk geval achtte hij hat niet verantwoord om terwille van Nieuw Nederland tot hat uiterste to gaan.
En juist daze tegemoetkomende houding deed aan de tegenpartij de
gelegenheid gunstig schijnen om stukje bij beetje de Republiek
voor voldongen feiten to stellen . Met zulke troeven eenmaal in handen kon men altijd nog onderhandelen en desnoods met oorlog dreigen.
In Nieuw Nederland richtten de kolonisten nu ook tot Stuyvesant
een remonstrantie waarin zij om militaire bescherming van hun
huizen en bouwerijen vroegen. Maar de Directeur-Generaal had
voor dit doel geen manschappen tar beschikking, en van de grens
durfde hij geen soldaten weghalen uit veees voor invallen van Engelsen of Indianen. Daartegenover wezen de burgers er echter op
dat Nieuw Amsterdam, de fraaiste stad in Amerika, toch zeker wel
de moeite ener verdediging waard was. Over de juistheid der Engelse aanspraken wilden zij niet in discussie treden : zulks zou in
Europa tussen de betrokken regeringen uitgemaakt moeten wor185

den. Maar wet er ook gebeurde, hun stad wensten zij to verdedigen.
Met deze opvatting kon Stuyvesant meegaan . Gezamenlijk werd er
geld bijeengebracht en near het moederland schreef de DirecteurGeneraal, dat men nu toch met spoed versterkingen moest sturen,
want de Engelsen provoceerden hen dagelijks, en de Nederlandse
strijdkrachten waren to zwak om met enige kans op succes tegenstand to kunnen bieden .
De West-Indische Compagnie kon echter geen cent meer missen ;
ook neuw geld was er voor zulk een bankroete vennootschap niet
meer to krijgen . Bovendien toonde men zich in Nederland inzake
deze gespannen toestand optimistisch ; het zou wel met een sisser
aflopen . Toen de Compagnie zich in hear nood tot de Staten-Generaal wendde met verzoek om militaire hulp, zulks op grond van de
erkenning harer rechten op Nieuw Nederland door ons opperste
regeringslichaam, gingen de Staten-Generaal hier niet eens op in .
Alles wet de Compagnie kon doen, was dat zij 60 soldaten zond, en
jegens haren Gouverneur in Amerika de verwachting to kennen gaf
dat de Koning het verdrag van Hartford wel zou erkennen en zijn
steun zou onthouden aan het drijven der Engelse particulieren, die
zich op het Lange Eiland gevestigd hadden.
De koning ratificeerde dit verdrag echter niet . Integendeel werd er
1n de diepste stilte besloten om Nieuw Nederland nu den maar to
gaan bezetten . Hiertoe achtte men drie schepen met driehonderd
soldaten voldoende, want de rest zou ongetwijfeld gerecruteerd
kunnen worden uit de Engelse kolonisten in Amerika .
Ook elders in de wereld begonnen de Engelsen stilletjes de vijandelijkheden tegen de Nederlandse bezittingen. Aldus geschiedde o .a .
ter Westkust van Afrika, op een wijze die door Engelse tijdgenoten
openlijk gebrandmerkt is als hoogst onbehoorlijk .
Ten aanzien van de Amerikaanse kwestie werd een geheel nieuwe
en waarlijk originele constructie bedacht . De Koning gal aan zijn
broeder James, duke of York and Albany, een eigendomstitel op al
het land tussen Nieuw Engeland en de Delaware Rivier, dat wil
dus zeggen op geheel Nieuw Nederland . Met geen woord werd in
dat document gewag gemaakt van enigerlei Nederlandse kolonisatie
in die streek, zodat het op het eerste gezicht moest lijken of hier een
volkomen nieuwe ontdekking en een streek onbetreden grondgebied
door den rechtmatigen eigenaar werd weggeschonken .
Als bijdrage in de kosten van inbezitneming kende Karel II aan zijn
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broader een so van £ 4000 toe . Er ward een eskader van vier
schepen uitgerust, dat onder leiding zou stann van kolonel Richard
Nicholls . Dit alles moest echter in hat diepste geheim worden uitgevoerd, want men was immers met de Republiek in vrede!
Op hulpkreten van de West-Indische Compagnie, die uit hare Afrikaanse etablissementen vernam wat daar al aan de gang was, zodat
zij flu wel begreep dat ook Nieuw Nederland zou worden aangetast,
antwoordden de Staten-Generaal, dat zij de Engelsen niet wensten
to prikkelen en dus geen steun konden verlenen .
Ook to Nieuw Amsterdam vernam men reeds geruchten dat er in
Nieuw Engeland een vloot verwacht ward . De bedoelingen konden
de onzen wel gissen . Opnieuw kwam de Landts Vergaderingh bijeen
om to bespreken wat men tot afweer kon doen . Bitter ward er geklaagd over hat uitblijven van hulp door de Compagnie . Zijnerzijds verklaarde Stuyvesant, dat hij in dit opzicht alles beproefd had
wat mogelijk was, dock verder niets maar had kunnen bereiken . Hij
vroeg om steun uit eigen kring, dock dit ward geweigerd . De kolonisten hadden er genoeg van, en zagen met dof fe gelatenheid hat
noodlot naderen.
Zelfs begaf de Directeur-Generaal zich naar Fort Oranje, waar men
wear last had met de Indianen . Maar plotseling ward hij naar
Nieuw Amsterdam teruggeroepen, want de Britse aanval was al
begonnen. Haastig voer Stuyvesant de Hudson omlaag ; reeds lag de
vloot van Nicholls voor de stad . Daze was uit Engeland eerst naar
Boston overgestoken en vandaar langs de kust naar Nieuw Nederland opgevaren.
Misschien had hat Fort Amsterdam op zichzelf nog wel enige tij d
stand kunnen houden, maar er was geen drinkwater aanwezig, en
daarmee vervloog alle hoop op langdurige tegenstand . De stad als
zodanig moest geheel onverdedigbaar worden geacht, gezien de geringe sterkte der bezetting tegen zulk een overmacht als de aanvallers bezaten . En van buitenaf wilde haast niemand komen helpen om de stad to verdedigen, want er was geen kolonist die onder
daze omstandigheden zijn eigen erf onbeschermd durfde achterlaten .
In allerijl stuurde Stuyvesant den trompetter AntonvanCorlaer, die
een vertrouweling van hem was, naar Nieu-Haerlem om de burgers
van die naburige nederzetting to wapen to roepen . Daartoe moest
daze een tak van de East River oversteken, maar wegens de hevige
storm durfde men hem niet over to zetten . Toen zwoer van Corlaer
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dat hij ,,in spijt van den duivel" naar de overkant moest en zou . Hij
wierp zich to water our dan zwernmende zijn opdracht to volvoeren,
dock daarbij is hij verdronken . Pat water draagt tegenwoordig de
zonderlinge naam van Spuyten Duyvil, en een algemeen gangbare
legende wil dat deze benaming afkomstig zou zijn van de uitroep
,,in spijt van den duivel", Zulk een afleiding riekt echter to zeer
naar de roinantische school der 19e eeuw our van enige werkelijke
waarde to worden geacht . De afleiding moat dus een andere zijn .
Weliswaar klinken beide woorden onmiskenbaar Nederlands, maar
vermoedelijk zijn zij in de loop der jaren in de plaatselijke omgangstaal dusdanig verbasterd dat de oorspronkelijke betekenis onherkenbaar is geworden . Zou er aanvankelijk misschien sprake zijn
geweest van een ,,spui"? De New Yorkse mood heeft met zovele
andere Hollandse namen al zulke rare dingen uitgehaald, dat sours
de waarheid slechts door een ,,ei van Columbus" aan bet licht komt .
Wat zegt men bijvoorbeeld van de reeds eerder door ons opgemerkte Collect Pond, een poel die eertijds ergens op Manhattan lag,
op de wag naar de bouwerij van Pieter Stuyvesant . Men zou zo denken dat bier een vijver bedoeld ward waarin iets verzameld moest
worden . Doch de verklaring is dat deze plek in de Hollandse tijd de
Kolk of Kalk Punt ward genoemd. Een pikante bijzonderheid mag
stellig heten, dat dit in de 19e eeuw de buurt geworden is waar de
onderwereld van New York verblijf hield, en in deze lange tijd beruchte buurt van de Collect Pond en de Five Points was dan ook
bet hoofdkwartier gevestigd van de eerste ,,gangs" die de Amenkaanse samenleving onveilig hebben gemaakt .
Doch last ons thans na Anton van Conlaer's vergeelse opoffening
terugkeren naar bet waterfront van Nieuw Amsterdam, waar Gouverneur Stuyvesant op dat ogenblik woedend met zjn zilveren stelt
been en wear beende . De toestand mocht waarlijk onhoudbaar heten, want voedsel was er ook al niet in voldoende hoeveelheid aanwezig. Op ontvangst vaa de geruststellende benichten uit bet moederland had men namelijk zo joist een schip met graan naar Curacao gezonden, terwijl ongeveer tegelijkertijd een schip met dniehonderd negenslaven aangekomen was, wier voeding opeens zwaar
meetelde.
Niettemin had Koppige Piet wel willen vechten . Maan de inwoners
toonden niet de minste neiging our hem to helpen. Er mag gerust
worden venondersteld, dat sommigen onder hen in deze gebeurtenissen een welkome aanleiding zagen our eindelijk eens van dezen
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tyran of to komen . Wat er daarna zou gebeuren, meende men wel
aan de heren in hat vaderland to mogen overlaten ; ongetwijfeld
hebben velen werkelijk gemeend dat de zaak achteraf toch nog we!
in orde zou komen .
Stuyvesant heeft toen nog getracht, door onderhande!ingen tijd to
winners. Maar Nicholas wenste dit pijn!ijke avontuur zo spoedig
moge!ijk achter zich to hebben, en daarom eiste hij zonder omwegen de overgave van hat fort en van de stall . Op deze sommatie
antwoordde Stuyvesant nogmaals met ears uiteenzetting der goede
rechten van Nieuw Neder!and, waarbij hij eindigde met een voorste! om de zaak naar de Regeringen in Europa to verwijzen .
Dit alias, hoe rede!ijk ook, was natuur!ijk niet overeen to brengen
met de Engelse bedoe!ingen, zodat Nicholls s!echts zijn eis herhaalde en ditmaa! een ultimatum ste!de . Wederom wilde onze Gouverneur deze eis trotseren en hat op een strijd laten aankomen .
Maar de bevo!king verk!aarde zich hier tegen, en aangezien ondertussen de Engelse troepen reeds ge!and waren, werd besloten om
dan maar to capituleren . Op Maandag 8 September 1664 werd Nieuw
Nederland door Stuyvesant aan de Engelsen overgegeven . Eindelijk had Koppige Piet moeten bukken!
Aan het garnizoen werd toegestaan, zich met voile krijgsmanseer
in to schepen op hat enige tar rede aanwezige Nederlandse schip,
de Gideon, waarmee zojuist een voile lading zwarte werkkrachten
was aangekomen .
Stuyvesant zeff bleel voorlopig nog tar p!aatse woonachtig . Maar
hat jaar daarop heelt ook hij zich naar Nederland ingescheept,
waar hem een tamelijk wrange ontvangst to beurt vie! ; alsof de
schu!d van dit verlies aan hem persoonlijk gelegen had, en niet
aan de onmacht der West-Indische Compagnie en aan de deals onnozele, deals vreesachtige wijze waarop de Repub!iek zich door
een weinig scrupuleuzen buurman in de !uren had laten leggen .
Op dezen !aatsten Directeur-Generaa! van Nieuw Nederland vie!,
zoals wij in de loop van ons verhaa! gezien hebben, ongetwijfe!d
hat een en ander aan to merken ; dock een tekort aan energie mocht
hem stellig niet verweten worden, en zeker niet door degenen die
de verantwoordelijkheid droegen, dat dit veelbelovende dochterland voor de Nederlandse samenleving verloren was gegaan .
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HE'f EINDE VAN EEN DOCHTERLAND
De nieuwe heren geven nieuwe namen . Michiel Adriaenszoon de Ruyter moet bet overzeese onrecht gaan
herstellen. Het kleine Zeeland pakt onvervaard bet
Britse Rijk in Amerika aan . Hoe Abraham Crijnssen
zich van Suriname meester maakte en Virginia leeghaalde. Paramaribo leek ons meer waard dan New
York . In bet Rampjaar berleefde Nederland's volle
energie . Opnieuw zendt Zeeland een vloot naar de
Nieuwe Wereld. Keesje den Duivel herovert Nieuw
Nederland en verandert nogmaals de namen . Wederom
last bet moederland haar docbter glippen . Wat er in
Amerika nog van oud-Holland overbleef .

Toes Nicholls eenmaal meester van Nieuw Amsterdam was geworden, ging hij de voornaamste Hollandse namen vervangen door
Engelse. De stad zelf werd ter ere van James, hertog van York and
Albany, herdoopt in New York, terwijl het Fort Amsterdam nu
Fort James kwam to heten . Voor het Fort Oranje, aan de bovenrivier, werd de andere helft van James' hertogelijke titel gebezigd,
zodat dit plaatsje voortaan Albany zou heten. Beide steden hebben
die namen tot op heden behouden . Alleen is in de loop der tijden
het Fort James geslecht, zodat de oorspronkelijke ligging - zoals
wij in een onzer vorige hoofdstukken reeds zagen - nog slechts
met de grootste moeite door onzen landgenoot Wieder kon worden
teruggevonden .
Ten tijde der overgave aan de Engelsen wares er 55 jaar verlopen
sinds Henry Hudson de naar hem genoemde rivier ontdekt had,
50 jaar sinds de eerste Nederlandse vestiging, 39 jaar sinds de
stichting van Nieuw Amsterdam en 11 jaar sinds het verlenen van
stadsrechten.
Pieter Stuyvesant, de man die hier sinds 1647, dus zeventien jaar
lang onder moeilijke omstandigheden het bewind gevoerd had, was
ondertussen al over de zeventig jaar oud geworden . Wij zagen
reeds dat hij aanvankelijk to New York bleef afwachten wat er
met hem gebeuren zou. In 1665 zond de West-Indische Compagnie
een schip om den nu 73-jarigen ex-gouverneur of to hales . Op dat
ogenblik - het doet wonderlijk aan om dit to beseffen - bestond
er nog steeds gees oorlog tussen Engeland en de Republiek, hoewel
to voorzien was, dat deze hoogst wankele vredestoestand niet lang
meer kon duren. De inderdaad kort daarop uitgebroken oorlog gal
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aan Nicholls aanleiding om nu ook beslag to leggen op de bezittingen van Stuyvesant, terwijl deze zeif op refs was near Nederland.
Bij aankomst aldaar
zo zagen wij reeds
was de ontvangst die
hem to beurt viel allesbehalve hartelijk . De oud-Directeur-Generaal legde verantwoording over zijn beheer af, en zei dat hij voornamelij k wegens gebrek aan kruit had moeten capituleren . Niettemin gaf de West-Indische Compagnie hem de schuld, en de StatenGeneraal benoemden een commissie van onderzoek . Het voornaamste verwij t hetwelk de Compagnie tot Stuyvesant richtte, was dat
hij niet gewacht had op de komst van de Ruyter, die toen in aantocht was. Ja, maar hoe kon Stuyvesant weten dat een dergelijke
kans ooit bestaan had! Overigens is de Ruyter op zijn Amerikaanse
tocht in het geheel niet aan Nieuw Amsterdam toegekomen, en hij
zou er trouwens to last gekomen zijn, zoals wij uit een beknopt
overzicht van deze gebeurtenissen zullen zien.
Zodra in Europe bekend werd, dat de Engelsen in voile vredestijd
tai van overvallen op de Afrikaanse kust hadden uitgevoerd, en nu
ook al in Amerika een vreedzame Nederlandse kolonie met geweld
in bezit hadden genomen, vonden de Staten-Generaal eindelijk de
cooed om aan Sir Georges Downing, den Britsen gezant in Den
Haag, het onbehoorlijke van deze gedragingen onder de ogee to
houden ; zij dreigden met mededeling hiervan aan de buiteniandse
gezanten . Hierop bleef Downing echter volhouden, dat de Engelsen
wei degelijk in hun recht waren geweest ; in deze zin stookte de gezant ook zijn souverein op, zodat eveneens Karel II zich echter dit
standpunt verschanste.
Nu wensten de Staten-Generaal waarlijk geen oorlog, dock wel begrepen zij dat er eindelijk moest worden besloten om of weerstand
to bieden, of wet bij stukjes en beetjes in een hoekje to worden gedrukt en langzamerhand to worden kaalgeplukt . Intussen weigerden zij met Engeland to onderhandelen, zolang niet alle wettige veroveringen teruggegeven zouden zijn . En aan Michiei Adriaenszoon
de Ruyter, die met een vloot in de Middellandse zee kruiste, werden
nu instructies gestuurd, dat hij terstond op de kust van Guinea en
vervolgens in Amerika moest gaan optreden om zonder verder to
vragen of to debatteren eenvoudig met geweld het gepieegde onrecht to herstellen. Ook deze maatregel zou nog niet noodzakelijkerwijze oorlog behoeven to betekenen .
191

Vlissinger Michiel heeft dit werkje zo funk aangepakt als hij maar
kon . Op de Afrikaanse kust hernam hij wet ons ontf utseld was, en
daarenboven nog de Engelse bezitting Cormantijn . Doch toen dit
nieuws in Europa binnenkwam, gingen de Engelsen opeens de verdrukte onschuld spelen ; brutaalweg stelden zij de Republiek voor
alle onvriendelijke daden verantwoordelijk, - alsof zij het niet zelf
waren geweest die daarmee een begin hadden gemaakt .
Ondertussen was de Ruyter doorgevaren near West-Indie . Zijn
eerste dead van geweld aldaar was gericht tegen het eiland Barbados, „deer in de veertigh Engelsche Scheepen waren, die wy altesamen tegen de Strandt aenjoegen, en verscheyde uuren tegen sloeghen ; oock mede hielden wy schut-ghevecht tegens de Casteels, deer
wy soo geweldigh op schooten, Batter de mueren of stoven, en de
Engelsche by troepen uyt liepen, dock die va' de Scheepen schooten
oock gheweldigh in 't eerst, waer van wy verscheyde dooden en
ghequetsten kreghen ; maer als wy haer meenden een boort to klampen, stieten wy een de grond, soo Bat wy gedwongen waren to rugge
to keeren, en setters het doers ten ancker, en deden al ons best, met
haer to beschieten, soo Bat sy seer schadeloos raeckten, en wy twijffelen niet, of het sal haer wel heugen, en staeken deer doers van
daen na Martenico, deer wy onse dooden begroeven ." Aldus het verhaal van een der deelnemers in Leeven en Daden der Doorluchtighste Zee-Helden door V .D.B. (van den Bosch), to Amsterdam in
1676 uitgegeven .
Na aldus Barbados getuchtigd to hebben, zij het ook zonder Bat
eiland to kunnen veroveren, is de Ruyter gaan kruisen tussen de
Caribische Eilanden „en kreghen doers verscheyde Prijsen, die wy
tusschen de Casteels van daen haelden, waer van wy'er eenige verbranden, en eenighe een het Eylandt Statius en Christoffel (het
naast St . Eustatius gelegen eiland St . Kitts, thans Brits) verkochten,
de rest namen wy mede die wet bezeylt waren ."
Veel winst van betekenis heeft Bit bezoek van de Ruyter aan WestIndie niet opgeleverd, dock ook het vlagvertoon mocht er van hoge
waarde geacht worden, vooral in een tijd toen de Engelsen zich
tegenover ons allerlei provocaties meenden to mogen veroorloven,
in de veronderstelling Bat de rijke en gemakzuchtige Hollanders Bat
wel allemaal zouden slikken, liever den to moeten vechten . Het
eiland St. Eustatius bewaart nog met liefde de herinnering aan de
dagen toen de grote admiraal aldus het Fort Oranje bezocht .
Op het verder programme stond nu het hernemen van Nieuw Ne1 92

derland . Maar ondertussen had de Ruyter gebrek aan levensmiddelen gekregen, en daarom achtte hij hat niet geraden, thans een
aanval op New York to ondernemen . Want ook daar tar stede had
men inmiddels uit West-Indie vernomen, dat er een Nederlandse
vloot op komst was, en Nicholls had zich daar reeds zo goad mogelijk op voorbereid.
Daze keer kwam er this niets van een handhaving onzer rechten in
Nieuw Nederland . Om de stall nog to kunnen redden, was de Ruyter
t®ch to laat . Zelfs al had men to Nieuw Amsterdam bijtijds geweten
dat hij in aantocht was, dan had onze verdediging toch zells geen
veertien dagen langer kunnen stand houden ; aldus hebben ook de
kolonisten van Nieuw Nederland tar rechtvaardiging van Stuyvesant's houding getuigd .
De Ruyter voer van St . Eustatius rechtstreeks near Newfoundland,
alwaar hij volgens zijn opdracht de kabeljauwvisserij der Engelsen in de war moest sturen . Hierin is hij volkomen geslaagd . Alle
schepen die voor St . Johns lagen, warden in beslag genomen en de
stall moest door de inwoners warden ontruimd. Zij kregen een pear
der buitgemaakte schepen to hunner beschikking om daarmee tar
keuze near Engeland of near Boston to varen . Rijk met bait beladen
voer de Ruyter huiswaarts .
Ondertussen was in Europe de break tussen Engeland en de Republiek niet langer to vermijden geweest . Nog had Frankrijk getracht,
to bemiddele . maar Karel II verwachtte velerlei voordelen van de
oorlog, en verklaarde die dan ook op 4 Maart 1665 . Het Parlement
en de stall Londen stelden grote sommen voor de oorlogvoering beschikbaar . Een regeringsproclamatie sprak van weigering der Staten-Generaal om schade die door de Oost- en West-Indische Compagnieen was aangericht, to vergoeden . Dit was dus de zaak precies
op de kop stellen, een handigheidje dat dan ook reeds zeer oud
blijkt to zijn .
Onzerzijds ward nu hard gewerkt aan hat uitrusten van een grote
vloot, want wij wilden den Engelsen reeds aanstonds hat uitvaren
beletten. De Oost- en West-Indische Compagnieen waarschuwden
inmiddels hun mensen in ells werelddelen dat de oorlog was uitgebroken . Zo ontving de retourvloot uit Indie dit bericht aan de Kaap
de Goede Hoop, en Pieter de Bitter, de verstandige leider van dit
convooi, besloot toen om bewesten en benoorden Engeland om to
varen, teneinde eerst maar sans veiligheid to zoeken in een neutrals
haven, zoals Bergen in Noorwegen .
193

Bet eerste optreden onzer zeemacht was al heel ongelukkig : bij
Lowestoft ward onze trotse oorlogsvloot, de grootste en edelste van
die tijd, ingevolge een samenloop van tegenspoed en onbekwaamheid, totaal verslagen. Ons admiraalsschip vloog in de lucht, en
daarmee kwam een jammerlijk einde aan de niet zeer succesvolle
loopbaan van Jacob van Wassenaer Obdam, die eigenlijk altijd meer
cavallerieofficier was geweest dan admiraal of zeeman . Alle hoop
was sindsdien gevestigd op de Ruyter ; op 8 Augustus 1665 vie! hij,
zonder door de kruisende Engelse vloot opgemerkt to zijn, to Delfzijl binnen . En flu ging de Tweede Engelse Oorlog pas goad beginners! Wij zullen het verloop daarvan niet op den voet volgen, dock
willen enkel nagaan welke feiten van invloed zijn geweest op ons
onderwerp.
Na onze nederlaag bij Lowestoft had de Franse Koning bij de Republiek aangedrongen op vrede, waarbij wij dan in 's hemelsnaam
Nieuw Nederland aan de Engelsen zouden overlaten . De StatenGeneraal weigerden echter, zeggende dat Nieuw Nederland in voile
vrede van ons was afgenomen, en dat er van een vrede zonder
teruggave geen sprake kon zijn .
Lodewijk XIV had in die dagen de Republiek nodig, omdat hij hoopte, zich to kunnen meester makers van de Zuidelijke Nederlanden .
Toen nu in 1665 de koning van Spanje kwam to overlijden, meende
Louis Quatorze dat thans zijn kans gekomen was om met goedvinden van de Republiek -- die onder daze hachelijke omstandigheden
waariijk geen tweeden vijand gebruiken kon -- de Spaanse Nederlanden in to palmen . Zeus had hij hat, tar wille van de Republiek, er
voor over om ook zijnerzijds aan Engeland de oorlog to verklaren .
Nu ging ook La Nouvelle France tegen de Britse kolonien in Amerika gewapenderhand optreden . Van Quebec kwamen de Franse
troepen overland tot in Schenectady, in de voormalige Nederlandse
kolonie Rensselaerswij ck, dus reeds aan de achteringang naar
Nieuw Nederland ; verder brachten zij hat echter niet, en weldra
moesten zij zich geheel terugtrekken .
Hoe onbetrouwbaar overigens de grondslag was waarop de Zonnekoning de Republiek had willen bijstaan, bleak duidelijk toen hij in
1666 een geheim verdrag met Karel II sloot, waarbij Frankrijk beloofde, de Hollanders tar zee niet to zullen helpers, in ruil voor erkenning der Franse rechten op de Zuidelijke Nederlanden .
Ondertussen was er in Zealand een plannetje uitgebroed dat beoog194

Wat er uit de Bouwerij van Pieter Stuyvesant gegroeid is .
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Ter rede van St. Eustatius is de vlag der Verenigde Staten woor de eerste maal gegroet .

Cornelis Evertsen de Jongste, die
in 1673 New York hernam.

Jacob Binckes; zijn trouwe
medeaanvoerder .

de om, geheel los van de krijgsverrichtingen in Europa, waarbij de
Ruyter zich op zee wel bleek to kunnen staande houden, een snelle
aanval to doen op de Engelse bezittingen in Amerika . Eigenlijk had
men jets soortgelijks in de zin als datgene wet zo juist door de
Ruyter reeds gedeeltelijk was verrjcht : een snort van tuchtigingsexpeditie condom de Atlantische Oceaan, to beginner bij de kust
van Guinea, vervolgens het buitmaken van de Britse Oostinjevaarders die voor St . Helena zouden liggen, daarna het bezetten van de
beste stukken plantageland in de Guyanas, het veroveren van een
reeks Caribische eilanden, het plunderer van Virginia, het hernemen van Nieuw Engeland en tot slot wederom het leeghalen van
Newfoundland .
Voorwaar een rijk voorzien programme, stellig wet to overladen
voor een vloot, hoe sterk deze ook mocht zijn . Maar men was er
vooral in Zeeland van overtuigd, dat dit alles met succes achter
elkaar kon worden volbracht . De Zeeuwse raadpensionaris Pieter
de Huybert was de ontwerper van dit vermetele plan . Hij trachtte
hier Johan de Witt voor to interesseren, en deze verwierp het ook
niet, dock had voorlopig to zeer zijn harden vol met het bestuur van
het land en met de oorlogsoperaties in Europa, die tot dusverre de
strijdende partijen ongeveer in het evenwicht hadden gehouden .
Under die omstandigheden was het beste wet de Huybert kon bereiken, dat Zeeland deze expeditie den geheel op eigen kracht zou
ondernemen. De parmantige dunf van dit denkbeeld moet ors wel
bijzonder treffen : een provincie van enige met moeite aan de zee
ontrukte eilandjes ging dear zo waarlijk een aanval doen op het
Britse koloniale rijk in Amerika!
Een boeiend verhaal, door professor Warnsinck, onzen besten hedendaagsen kenner van Nederland's maritieme geschiedenis, to boek
gesteld order de titel „Abraham Crijnssen, de verovering van Sunname en zijn aanslag op Virginie" geeft in bevattelijke vorm het
verloop van deze merkwaardige onderneming weer .
De vloot, waarmee deze omvangrijke opdracht moest worden uitgevoerd, bestond uit slechts drie fregatten van bet kleinste type, benevens vier kleine hulpvaartuigjes, nl . een jacht, een hoeker, een
fluit en een snauw . De totale bemanning bedroeg ongeveer duizend
man, waarvan 225 soldaten. Voorwaar geen indrukwekkende krijgsmacht, vooral niet voor zulk een zware task! Dapperheid en talent
moesten bet tekort aan kracht aanvullen .
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Van enig optreden tar hoogte van Guinea heeft Crijnssen geheel afgezien . Hij veer langs Marokko en vend ,,lancx de Barbarisehe custen niets van importantie," waarna hij doorgezeild is naar ,,Serename, ghelegen aen de vaste cult van Guajana ." Aldaar heeft hij
anal en vastberaden hat Engelse fort Willoughby bij hat Indiaanse
dorp Parmurbo of Pirmeriba bezet ; hat ward veranderd in hat Nederlandse fort Zeelandia, dat nog heden die naam draagt. Doch in
pleats van de pakhuizen en plantages to gaan plunderer, zoals de
Engelsen verwacht hadden, is hij er alle vereiste maatregelen gaan
treffen om daze waardevolle kolonie voor Zealand to behouden.
Met onmiskenbaar bestuurstalent heeft daze verdienstelijke zeeman
orde gesteld op hat beheer des lands ; en ondertussen heeft hij een
expeditie
gezonden om ons gezag in de naburige gewesten Esseexpedit e gezonden om ors gezag in de naburige gew sten Es e-o
quibo en Berbice to helper versterken . Daze nederzettingen hadden
aanvankelijk aan de West-Indische Compagnie behoord, dock waren
later Zeeuwse patroonskolonies geworden . De Engelsen uit Sunname hadden en enige stukken van bezet, dock needs wanen de
Zeeuwse kolonisten er in geslaagd om met eigen knachten hat yenlonen gebied to henoveren ; en nu kwam hat schip de Visschensherder hun juist op hat goede ogenblik to hulp . Tot zoven mocht Cnijns-

sen's tocht dus wel in alle opzichten geslaagd hater .
Evenwel heeft zijn large venblijf in de Guyanas meegebnacht, dat
hat benicht over de komst enen Zeeuwse vloot zich weldna over geheel Brits West India verspneidde, zodat Cnijnssen vendenop alle
eilanden in goede staat van vendediging vend . Alleen op hat eiland
Tobago of Nieuw Walchenen, nabij Trinidad, heeft hij op de puinhopen enen vnoegene Nedenlandse vestiging, die in de vonige jaren
door de Engeisen en Fnansen venwoest was, opnieuw een fort doer
vennijzen, hetwelk hij teen voonzag van 25 man gannizoen .
Daarna is hij doongevanen naar de Antillen . De Fnansen stelden hem
dear voor dat men gezamenlijk de Engelse vloot, die op komst was,
zou aantasten en venvolgens enige Bnitse eilanden zou bezetten .
Hoewel niet geheel overtuigd van de gevechtswaarde deter bondgenoten is Crijnssen teen op dit voorstel ingegaan, dock in de zeeslag die kont daarop bij hat eiland Nevis
niet yen van onze dnie
Bovenwindse Eilanden, en van daaruit zichtbaan
is geleverd, hebben de Fransen hem in de steak gelaten, zodat hat kleine Zeeuwse
eskadentje hat voile gewicht van de Bnitse vloot op to vangen kneeg .
Niettemin heeft Cnijnssen zich ook bier met mead en bekwaamheid
doorheengeslagen, en hoewel de ovenwinning hem ingevolge hat
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falen der Fransen ontging, kwam hij tenminste zeif zonder kleerscheuren uit de slag to voorschijn .
Vervolgens heeft het Zeeuwse smaldeel koers genet naar Virginia,
om in die welvarende Britse kolonie zo goed als men kon zijn slag
to slaan. De bemanning van een prijsgemaakt schip wilt to vertellen dat er ongeveer twintig welbeladen koopvaarders in de Chesapeake Rivier lagen, aismede een groot Engels oorlogsschip .
Onbeschroomd is Crijnssen toen de riviermonding opgevaren, recht
op het Britse oorlogsschip aan ; een paar voile lagen waren voldoende om dit tot overgave to dwingen . En van dat ogenblik of waren
de wakkere Zeeuwen geheel de bans in de Chesapeake Baai . Aan het
einde van die dag hadden de onzen niet minder dan zeventien met
tabak beladen schepen bemachtigd,
eigenlijk wel wat veel voor
Crijnssen's beperkte krachten, want na altrek van wat hij onderweg
aan yolk verloren had of tot verdediging van de nieuwveroverde
gewesten had achtergelaten, beschikte hij nog maar over vierhonderd man. Een dee! 'der buitgemaakte schepen moest hij dus ter
plaatse verbranden, en een schip heeft hij aan den kapitein van een
koopvaarder, die zich dapper tegen hem geweerd had, uit waardering afgestaan,
een sportieve daad die ook bij de Engelsen grote
erkentelijkheid heeft gewekt. Uit al dergelijke trekjes krijgen Mi
van dezen bijkans onbekenden Zeeuwsen commandeer wel een
beeld van een flinken en bekwamen man vol aantrekkelijke karaktereigenschappen . Zijn nagedachtenis, in Nederland reeds bijna
vergeten, is kort na de vorige wereldoorlog door de Koninklijke
Nederlandse Stoombootmaatschappij, die de zaken van de Koninklijke West-Indische Maildienst had overgenomen, geeerd doordat
een van drie nieuwe mailschepen ,,Crijnssen" is gedoopt ; de beide
anderen kwamen ,,Stuyvesant" en ,,Van Rensselaer" to heten .
Na dit verbazingwekkende succes in Virginia heeft Crijnssen terecht besloten, geen nieuw risico to gaan lopen door nu ook nog
New York of Newfoundland aan to tasten . Zodra hij zijn rijke bait
naar behoren ingedeeld had, heeft hij zich zeilree gemaakt, en zonder ongevallen is hij de Oceaan overgestoken, tot hij benoorden Engeland een Nederlandse oorlogsvloot ontmoette, waarbij hij zich
kon aansluiten. Tenslotte is hij met al zijn prijzen behouden to Vhssingen binnengelopen . Behalve de rijke bait bracht hij ook het bezit
van een zo kostbare aanwinst als de suikerkohonie Suriname mee .
Dit nu bheek achteraf een der factoren to zijn die over het lot van
Nieuw Nederland zouden beshissen . De Tweede Engehse Oorhog was
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namelijk door hat kordate optreden van de Ruyter, die de Thames
opvoer en Londen bombardeerde, in een gunstig stadium voor de
Republiek gekomen, dusdanig dat Engeland er genoeg van had . Het
waren dan ook de Engelsen die vredesonderhandelingen voorstelden, en de Republiek, die deze oorlog zo ongelukkig was ingegaan,
kon aan hat einde als overwinnende partij beschouwd worden . Zelfs
Samuel Pepys schreef in zijn cynische dock oprechte dagboek „dat
in alle opzichten, in beleid, dapperheid, kracht, kennis der Britse
wateren en tenslotte ook in succes de Hollanders gezegevierd had ..
den, zodat zij deze oorlog dan ook beeindigden met een overwinning ." Groot was uiteraard in Nederland de feestvreugde toen to
Breda een vrede gesloten werd die voor ons zo eervol uitviel . Heel
hat land illumineerde met vetpotjes en brandende teertonnen .
In het vredesverdrag werd bepaald dat elk zijn overzeese bezittingen zou behouden naar de stand op 20 Mei 1667 . Dit hield dus in dat
Nieuw Nederland door ons werd afgestaan, hoewel wij hat met enig
aandringen misschien wel hadden kunnen behouden . Maar hoe
krachtig de publieke opinie zich voorheen voor dit dochterland had
geInteresseerd, - de Republiek was to blij om aldus uit die benauwde oorlog to voorschijn getreden to zijn, en zij gevoelde geen
lust om de vrede op losse schroeven to zetten door zich onverzettelijk to tonen intake een overzees gebied waarvan zij tot dusverre
feitelijk toch meer verdriet dan plezier had beleefd . Weliswaar lag
de schuld daarvan niet aan Nieuw Nederland zelf, dock veeleer aan
de onachtzame en wankelmoedige wijze waarop hat moederland
zich ten opzichte van deze dochterkolonie had gedragen. Maar hat
is niet buitengesloten dat juist dit gevoel van jegens Nieuw Nederland in zorg to kort geschoten to zijn, van invloed is geweest op hat
totstandkomen van een opvatting als mocht men hat achteraf nog
als een opluchting beschouwen om van zulk een lastig gebiedsdeel
of to zijn . Het zou niet de eerste, noch ook de laatste keer geweest
zijn dat zulk een noodsprong werd verkozen als uitweg uit een psychologische kronkelgang die men in hat hedendaagse spraakgebruik
een minderwaardigheidscomplex pleegt to noemen .
Bovendien konden wij, door het aanvaarden van de voorgestelde
status quo per 20 Mei 1667 hat pas veroverde Suriname behouden,
een bezit dat in de waardering van die dagen eigenlijk veal hoger
werd aangeslagen dan Nieuw Nederland. Want een tropische kolonie van zulk een vruchtbaarheid als Suriname betekende rijke opbrengsten aan suiker, tabak en diverse exotische producten van
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grote begeerlijkheid, terwijl een koala luchtstreek zoals die van
Nieuw Nederland in hoofdzaak slechts bevervellen opleverde, waarnaast de overige voortbrengselen des lands hetzij van geringe waarde warden geacht, hetzij als bedenkelijke concurrentie van de moederlandse productie moesten gelden .
Dit oordeel komt ons op hat ogenblik allicht wat erg kleinmoedig
voor. Zag dan in dat tij dperk bij ons niemand ver genoeg vooruit om
zich een toekomstige ontplooiing van hat overzeese dochterland to
kunnen voorstellen, die hat bezit van een lapje equatoriaal plantagegebied ver zou overtreffen? Om daze vraag naar billijkheid to
kunnen beantwoorden, moeten wij dan maar even terugdenken aan
de opgetogen bewaring van Pieter Stuyvesant, dat Nieuw Nederland wel 100 .000 inwoners zou kunnen onderhouden, en daarbij mogen wij gerust aannemen dat vale bezadigde en degelijke koppen in
hat vaderland over zulk een overdrijving geglimlacht zullen hebben . Doch al had men zich overtuigd getoond dat zulk een f antastische ontwikkeling in werkelijkheid bereikbaar was, - wat had
dit dan nog betekend! Aan levensruimte voor overbevolking had
Nederland in die dagen geen behoefte . De gehele Republiek telde
toen hoogstens twee millioen inwoners, en allen verdienden thuis
behoorlijk hun brood . Niet grondgebied hadden wij nodig, maar
handel om van to leven, op de voet zoals in ons welvarende landje
meer en meer hat burgerlijke ideaal aan hat worden was : rustig en
behagelijk, aan alle kanten door gerief omgeven. Welnu, de middelen om zich zulk een gemakkelijk leventje to veroorloven kon men
veeleer verwachten uit hat vette Suriname, waar negerslaven bij
goad beheer grote winsten uit de bodem haalden, dan uit hat doodgewone Nieuw Nederland, waar de kolonist voor zijn bestaan moest
zwoegen evenals in ieder arm land .
Daar kwam nog bij dat de vredesvoorwaarden een welkome verzachting in de Acte van Navigatie meebrachten, en bovendien een
einde maakten aan hat pijnlijke geharrewar over Poeloe Roen, een
der eilanden van de Randa-groep, waarop de Engelsen nu reeds
Binds 1623 aanspraken deden gelden welke wij in weerwil van hat
hardnekkige verzet der Oost-Indische Compagnie eigenlijk met fatsoen niet langer konden afwijzen . Meerdere vrijheid voor onze
scheepvaart, die voornaamste bron onzer welvaart ; en liquidatie
van hat geval met Poeloe Roen, waardoor hat schrikbeeld van een
Engelse nederzetting in onze Molukken voorgoed zou verdwijnen . .
zulk een kans mocht men niet verzuimen!
199

Op al deze gronden tesamen heeft de Republiek er tenslotte in toegestemd om Nieuw Nederland dan maar aan de Engelsen over to
laten en zelf Suriname to houden . Weliswaar was deze laatste
streek zojuist weer door een Britse tegenaanval heroverd, maar flu
konden wij het op grond van het vredesverdrag van Breda terugverlangen, en zelfs moesten de Engelsen alle schade vergoeden die
bij die laatste gelegenheid was aangebracht .
Aldus kwam de transactie tot stand waarvan men pleegt to zeggen
dat zij bestaan heeft in een ruil : New York tegen Paramaribo. Wie
vinden mocht dat onze onderhandelaars hierin kortzichtig zijn geweest, moge bedenken dat nog een eeuw later de Engelse openbare
mening in een soortgelijk geval een overeenkomstige opvatting
heeft gehuldigd als wijzelf bij de vrede van Breda . Toen namelijk
de Engelsen er in geslaagd waren om de Fransen in Canada to overwinnen, zodat zij het gehele gebied van La Nouvelle France bij het
hunne konden voegen, wend er in Engeland gezegd dat men verstandiger zou doen door dit waardeloze land, dat enkel wat pelswerk voortbracht, maar aan de Fransen to laten, en liever een paar
vruchtbare eilanden waar suikerriet groeide van hen of to nemen,
zoals Martinique en Guadeloupe . Wanneer bij die gelegenheid William Pitt zich niet met kracht voor de annexatie van het vastelandsgebied had uitgesproken, omdat hij reeds de noodzakelijkheid van
een nieuw debouche voor de Engelse bevolkingsoverschotten zag
komen, dan zou het onmetelijke Canada geruild zijn tegen een paar
eilandjes wier bezit tegenwoordig van slechts twijfelachtige waarde
is . Trouwens achteraf bezien : de Engelsen hebben sindsdien New
York ook hunnerzijds weer moeten afstaan, maar Suriname, hoe
noodlij deed het van tij d tot tij d ook geworden is, maakt nog steeds
deel uit van het Nederlandse Rijk .
Deze vrede van Breda sneed tevens alle verdere gekibbel of over de
schuld aan het verlorengaan van Nieuw Nederland . Het moet voor
Pieter Stuyvesant wel een smartelijk gevoel geweest zijn dat het
moederland de dochternederzetting zonder een traan liet vallen, en
kennelijk heeft hij zich sindsdien dan ook niet meer in Nederland
op zijn gemak gevoeld . Aan den hertog van York verzocht hij na het
einde van de oorlog verlof om weer naar zijn bouwerij terug to mogen gaan. Dit wend hem toegestaan, en hij is eind 1667 to New York
aangekomen, tegelijk met het bericht van de vrede .
Aldaar heeft hij zich rustig op zijn bouwerij teruggetrokken en met
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den nieuwen gouverneur Nicholls is hij zo waarlijk bevriend geraakt . Nog vijf jaren van kalm bestaan zijn hem daar vergund geweest ; in 1672 is hij op tachtigjarige leeftijd to New York overleden .
Men heeft hem ter aarde besteld in zijn in 1660 gebouwde eigen
huiskapel, op de plek waar tegenwoordig de episcopate kerk van
St . Marks-in-the-Bowery staat . Een gedenkplaat herinnert aan hem .
Een oude perenboom, die door hem na zijn terugkeer uit Nederland
geplant was, is blijven leven tot na de Amerikaanse burgeroorlog,
dus nog twee eeuwen tang . Een plein dat Stuyvesant Square beet,
neemt de plaats van zijn bouwerij in, die zelf bet leven gerekt heeft
tot aan de vrijheidsoorlog.
Ook Stuyvesant's kinderen zijn in New York blijven wonen. Van
zijn tweeden zoon Nicolaas Willem zijn de tegenwoordige Stuyvesants afkomstig, die in bet hedendaagse New York een even aanzienlijk geslacht vormen als de van Rensselaers en de overige afstammelingen der Nederlandse kolonisten,
de Knickerbocker
families.
Een opmerkelijke speling van bet lot vond ik vermeld in bet voortreffelijke boek over de gescbiedenis van New York, van de hand
van een mevrouw van Rensselaer, zelf van Engels-koloniale afstamming, en gebuwd met een der goote Knickerbockers . Zij vertelt dat in 1785 Judith Stuyvesant, een nakomelinge van Koppigen
Piet, getrouwd is met Benjamin Winthrop, een afstammeling van
den Gouverneur van Connecticut, met wien Stuyvesant tegen bet
einde van Nieuw Nederland zulk een moeilijke worsteling to voeren
had . Het jongere geslacht had de strijdbijl begraven! Trouwens, alle
reden tot antagonisms tussen Engelse en Hollandse tradities was inmiddels weggevallen, want towel Nieuw Engeland als Nieuw Nederland maakten toen deel uit van de jonge Republiek der Verenigde Staten.
Als troostende gedacbte intake bet verlies van Nieuw Nederland is
wet eens aangevoerd dat wij ons Amerikaanse dochterland toch wet
kwijtgeraakt zouden zijn, en wet reeds zeer spoedig, toen in 1672
Frankrijk aan de Republiek de oorlog verklaarde . Ware New York
toen nog Nieuw Amsterdam geweest, dan zouden de Fransen uit
Canada ongetwijfeld binnenslands een aanval op de Hudsonvallei
ondernomen hebben, met de bedoeling om aan La Nouvelle France
tangs deze kortere route een rechtstreekse en betere verbinding
met de Oceaan to bezorgen . Dus ongeveer op grond van dezelfde
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overwegingen die in het begin der 19de eeuw geleid hebben tot het
graven van het Erie-kanaal .
Dat een Franse aanslag op de achterkant van Nieuw Nederland vermoedelijk succes gehad zou hebben, behoeven wij niet to betwijfelen . In dergelijke gevallen immers placht de meest gerede partij
met de overwinning to gaan strijken ; dock menigmaal volgde op
zulk een plotselinge vermeestering dan weer een niet minder snelle
herovering. Wij hebben dit reeds gezien toen de onzen Bahia ingenomen hadden dock terstond weer uit dat bezit verdreven werden ;
ook in Suriname, dat eerst door Crijnssen bezet, daarna door de Engelsen hernomen en tenslotte door de onzen opnieuw opgeeist was,
konden wij deze zelfde gang van taken aanschouwen . En hadden de
Fransen ooit al Nieuw Nederland van ons afgenomen, dan zouden
de onzen hen ongetwijfeld terstond weer verjaagd hebben . . . Doch
waarom ons to begeven in een doolhof van veronderstellingen over
dingen die hadden kunnen gebeuren? Want wij hebben in dit opzicht juist een aantal merkwaardige feiten voor ons liggen, gebeurtenissen die zich op Manhattan in werkelij kheid hebben of gespeeld.
In het zogenaamde R.ampjaar 1672 tag de Republiek zich opeens besprongen door Frankrijk, dat onder de eerzuchtige leiding van den
niet tear scrupuleuzen Zonnekoning bezig was aan een grote gebiedsuitbreiding in alle werelddelen ; voorzover hat Europese grondgebied betrof, wenste Lodewijk de Veertiende zich in hat bezit to
stellen van de Zuidelijke Nederlanden, alsmede van de monden van
Schelde en Rijn . Om dit doe! to kunnen bereiken, moest Frankrijk
beginners met de Republiek to verpletteren en zo mogelijk geheel
van de kaart to vegen. Hieraan nu stond een verbond van Engeland,
Zweden en de Republiek, - de drie machtigste protestantse mogendheden -- in de wag. Maar voor geld en beloften van allerlei
voordelen stemde Kare! II er in toe, zich uit dit bondgenootschap to
laten losweken en onverhoeds de Republiek ter zee aan to vallen .
Op soortgelijke wijze werden de bisschoppen van Keulen en Munster bewogen om de Republiek van de landzij de aan to tasters .
Laatstgenoemde, de avontuurlijk gezinde en begerige Bernard van
Galen - of Bommenberend, zoals de Groningers hem plachten to
noemen - had waarlijk niet veal aanmoediging nodig om er op los
to slaan, want deze geestelijke gebieder over Westfalen meende aanspraken to mogen makers op grote stukken van Twente en de Graafschap ; toen Frederik Hendrik hat versterkte roofnest Gro! of
20 2

Groenlo aan de Spanjaarden had ontnomen, had de bisschop dit beschoiwd als een krenking van hat Munsterse ended, en sindsdien
had hij zitten to popelen om-hoewel prelaat-nog eens als krijgsman to velde to trekken teneinde zijn schade in to halen op de rijkdommen van zijn Westelijken buurman . Aldus nam ieder zijn kans
waar, allen op een afgesproken ogenblik, zodat de Republiek zich
van vier kanten tegelijk overrompeld zag.
Het verloop van deze sensationele gebeurtenissen behoeven wij hier
niet nog eens to herhalen . Allen hebben wij op school uitvoerig geleerd hoe de heerschappij der De Witten op tragische wijze tot een
einde kwam en hoe een nieuw genie, hat jeugdige Kind van Staat,
de leiding nam in de worsteling om de vrijheid, ja zelfs in de lotsbeschikking van Europa. Voor ons verhaal molten wij van die voorvallen enkel datgene vermelden wat op de gang van zaken in Amerika van invloed is geweest .
In Maart 1672 was Engeland begonnen met onverhoeds onze Smyrnavloot aan to tasten . Ook ditmaal geschiedde deze aanval in volle
vredestij d, want pas vier dagen nadien ward de oorlog verklaard .
En aangezien de berichten in die tij d niet per telegraaf reisden,
blijkt uit deze data wel dat er wederom vantevoren een verraderlijke aanval op den bondgenoot was beraamd ; in dit opzicht mocht
Karel II met zijn omgeving van niet zeer kieskeurige raadslieden
wel haast een gewoontemisdadiger heten . Redenen van die plotselinge aanval warden niet opgegeven . Een Engelse schrijver uit dat
tijdperk verklaarde openhartig dat zijn koning tot deze daad was
overgegaan „omdat de Hollanders ons in alles overtreffen, behalve
in afgunst."
Ter zee wist de Ruyter op meesterlijke wijze de Engelse vloot onder
Pries Rupert in toom to houden . Daze oorspronkelijk Duitse edelman was een zoon van den verdreven keurvorst van de Pfalz en
koning van Bohemen, den zgn . Winterkoning, die enige tijd in ballingschap in Nederland verblijf gehouden heeft. De zoon, ook wel
Rupprecht of Robert genoemd, is merkwaardigerwijze eveneens bij
de ontwikkelingsgeschiedenis van Amerika betrokken geweest,
want in 1670 had hij met enige andere edellieden in Engeland op
grond van een koninklijk charter de Hudson Bay Company opgericht, die in hat verre Noordwesten van Canada de pelshandel is
gaan beoefenen, en zich ontplooid heeft op een wijze die enkel met
de Oost-Indische Compagnie to vergelijken zou zijn ; zij bestaat nog
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steeds, zij hat ook in gewijzigde gedaante . Naar dezen Prins Rupert
is in onze dagen hat Zuidzee-uiteinde van de Grand Trunk Pacificspoorweg (thans Canadian National Railways) genoemd, een eindje
benoorden Vancouver . In Amerikaanse inzichten moge deze onrustige en ondernemingslustige prins Rupert een groot man zijn geweest; als vlootvoogd echter toonde hij zich tegen de bekwaamheid
van de Ruyter niet opgewassen, en zo kon de Britse vloot dan ook
niets volvoeren van haar plannen om op de Nederlandse kust to landen terwijl Lodewijk XIV langs de Rijn zou oprukken en de roofzieke Duitse bisschoppen de overige landgrens moesten overschrijden . Door dit knappe werk van de Ruyter van de zorg voor onze
zeekust ontheven, moist prins willem III, plotseling tot Stadhouder
en opperbevelhebber verheven, met een niet minder grote strategische begaafdheid de aanvallers to land terug to drijven en weldra
geheel uit ons grondgebied to weren .
Een bijzonderheid die even onze aandacht verdient, is dat in de eerste zeeslag van deze oorlog, bij Solebay, de commandeer Richard
Nicholls sneuvelde, terwijl hij op hat vlaggeschip naast James, duke
of York and Albany en admiraal der Britse vloot stood . A1dus vial
de veroveraar van Nieuw Amsterdam in hetzelfde jaar waarin to
New York zijn voormalige tegenstander en latere vriend Pieter
Stuyvesant de geest gaf.
Zodra men in Nederland wear een veertje van de mood kon blazen,
begon ook wear de wens to herleven om nu zelf hat initiatief der
oorlogsverrichtingen in handen to nemen, en den vijand op zijn
eigen terrain to gaan aantasten . De Admiraliteit van Zealand besloot, wederom een eskadertje naar overzee to zenden om aan alles
moat Engels of Frans was zoveel mogelijk afbreuk to doen . Aldus
luidde aanvankelijk de nogal vage opzet . Gaandeweg echter namen
deze wazige bedoelingen vastere vormen aan, toen Hollandse en
Zeeuwse handelskringen de onderneming geldelijk wilden steunen,
en toen met name de wenselijkheid bleak om hat pas veroverde
Suriname to help to komen met levensmiddelen en oorlogsmateriaal. Tenslotte kwamen de instructies hier op near dat eerst getracht moest worden, de Engelse retourschepen uit India in de
buurt van St. Helena op to vangen; vervolgens zou de vloot naar
Suriname oversteken, om to vernemen of men daar of in de naburige kolonie Isokepe (Essequibo) ergens behoefte aan had . Doch ingeval er in de Afrikaanse wateren geen buit to behalen mocht blijken, dan zou hat eskader op alle kusten van Amerika, tussen Cayen204

ne en Newfoundland, gaan kruisen om to zien wat er daar uit to
richten vie! . De West-Indische elanden, voorzover aan Engeland
en lFrankrijk toebehorende, zouden met kracht geteisterd worden,
en voorts moest men in Virginia en in hat voormalige Nieuw Nederland maar eens kijken wat daar to doers zou zijn . Tot slot was ook
wear ears plundering van de visserij op „Terreneuf" voorgeschreven . De bedoeling was dat daze onderneming door hat verkrijgen
van oorlogsbuit hare eigen kosten zou goedmaken, en liefst nog een
batig saldo zou laten, tar bestrij ding der algemene uitgaven voor
de landsverdediging . Men ziet dat de Nederlanders van dat tij dvak
zelfs onder de meest benarde omstandigheden hat voeren van oorlog wisten to verenigen met hen koopmansinstincten .
Wederom was Pieter de Huybert, de energieke raadspensionaris
van Zealand, de drijfkracht die hat uitzenden van dit smaldeel wist
door to zetten . Met de leiding ward belast de commandeer Cornelis
Evertsen de Jonge (beter gezegd de Jongste), die zich reeds in de
Vierdaagse Zeeslag onder de Iluyter onderscheiden had, en in de
nieuwe oorlog ook bij Solebay had meegestreden . Daze telg uit een
roemrucht geslacht van Zeeuwse zeehelden was toen pas dertig jaar
oud. Men verwachtte veal van hem, en ook al hebben zijn verrichtingen niet altijd de verdiende waardering gevonden, zo is daze
Evertsen toch een onder meest verdienstelijke admiraals geworden,
een bijzonder sportieve en aantrekkelijke persoonlijkheid, dapper
en eerlijk, en vol minachting voor praatjes of gemakzuchtige overwegingen . Als „Keesje den Duivel" heeft de marinetraditie dien
pittigen Zeeuw aan hat nageslacht overgebracht . Een volledig relaas
van de gedenkwaardige rein welke dit kranige eskader tegen hat
einde van hat rampjaar ondernomen heeft, is door de Linschoten
Vereniging uitgegeven 'onder de titel „De Zeeuwse Expeditie naar
de West", in de bewerking van C . de Waard ; hat is een verhaal
dat zich in verscheidene passages als een spannende roman last
lezen .
Van de aanslag op St . Helena kon niets komen, want reeds op de
uitreis, bij de Kaap Verdische Eilanden, ward Evertsen's eskader
aangevallen door een veal sterkere Britse strij dmacht, zodat onze
vlootvoogd blij mocht zijn, zich aan die omhelzing to kunnen onttrekken. Hij stak toen maar liever ineens over naar Suriname, waar
gelukkig alles nog in orde ward bevonden . Vervolgens is hat
Zeeuwse smaldeel gaan kruisen langs de Caribische Eilanden, waar
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het ter hoogte van Martinique een Amsterdams eskader van ongeveer gelijke sterkte ontmoette, onder bevel van den commandeer
Jacob Benckes of Binckes . Besloten wend, deze strijdkrachten bijeen
to voegen, en samen de operaties voort to zetten .
Het eiland St. Eustatius, dat in deze oorlog door de Engelsen veroverd was, werd flu door de onzen hernomen en voor alle zekerheid
verwoest, omdat wij het voorlopig zelf toch niet konden behouden .
Later is het opnieuw door de onzen bezet en wederom in cultuur
gebracht, hoof dzakelijk voor de teelt van suikerriet . Maar veel meer
winst dan uit zijn eigen dorre bodem heeft dit brokje vulcanisch
puin vervolgens weten to behalen uit de handel op de Amerikaanse
gewesten in de omgeving . Tijdens de vrijheidsoorlog, toen Nederland niet minder dan veertien millioen dollar aan de opstandelingen
geleend heeft, placht St . Eustatius de oproerige kolonien van oorlogsmateriaal en andere voorraden to voorzien, in zulk een omvang
dat wel de helft hunner uitrusting geleverd werd door dit eiland .
Honderden schepen tegelijk lagen er toen op de rede, onder de bescherming van het Fort Qranje, waar wij ook de Ruyter reeds als
bezoeker hebben zien verschijnen . In dat tijdperk noemde men St .
Eustatius schertsend de Gouden Rots . En toen er op een keer -- in
1776-een oorlogsschip met de nieuwe vlag der Amerikaanse rebellen in top, voor St. Eustatius verscheen en de gebruikelijke saluutschoten loste, heeft Johannes de Graaf, die daar als Gouverneur
zetelde, deze groet off icieel laten beantwoorden, op grond van de
overweging dat de opstandelingen streden voor hetzelfde doel als
destijds de Geuzen, namelijk voor de vrijheid en tegen overbelasting . De Amerikaanse vlag had toen nog geen sterren, en vertoonde
dertien strepen in plaats van de zeven van tegenwoordig .
Dit vlagsaluut is ons toen deer to staan gekomen, want de Britse
admiraal Rodney heef t kort daarop het eiland bezet en alle schepen mitsgaders de aanwezige voorraden in beslag genomen, waarna
hij deze bij openbare veiling to gelde heeft gemaakt . Volgens een
Amerikaanse lezing van dit geval heef t de Engelse vloot hiermede
zoveel tijd verloren dat zij to last kwam om George Washington's
opstandelingen alsnog to kunnen verpletteren, en daarom wordt in
de Verenigde Staten wel gezegd dat St . Eustatius, door de eerste to
zijn die de vlag der nieuwe republiek openlijk erkend heef t, hiermede tevens de onafhankelijkheid van dat jonge gemenebest heeft
gered . Historisch geheel onaanvechtbaar is deze opvatting weliswaar niet, maar in elk geval is het een aardig verhaal, dat veel heef t
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bijgedragen om de Nederlandse naam onder de Amerikanen in ere
to houden.
Evertsen en Binckes hebben zich na de verovering van St . Eustatius
zo goad mogelijk ontdaan van de bait, en o . a . de slaven naar Curacao gestuurd, alwaar zij tar markt verkocht konden worden . Daarna
is het verenigde eskader noordwaarts gevaren, naar Virginia . Dus
precies zoals een jaar of zes tevoren door Crijnssen was gehandeld .
wederom slaagde deze onderneming naar wens . Zeven grote schepen en nog een pear kleintjes, alle met tabak beladen, werden vermeesterd ; vijf andere werden verbrand . Een Zweeds schip liet men
vrij . En daarna vervolgde onze Zeeuws-Amsterdamse vloot hear
refs naar de Hudson Rrivier, wear zij 21 zeilen stark -- met inbegrip
van elf prijzen -- voor Staten Eiland ten anker ging, op 6 Augustus 1673 .
Terstond kwamen er Nederlandse ingezetenen van New York onder
de begunstiging der duisternis aan boord om to klagen over de
slechte behandeling van Engelse zijde, en om aan to sporen tot een
aanval op de stad, die volgens hen best in to nemen zou zijn .
Nu begon zich tar rede van New York een toneeltje of to spelen dat
geheel overeenkwam met de verovering van Nieuw Amsterdam
door de Engelsen, dock met dit verschil dat destij ds Nicholls in volle
vredestijd met ongegronde verlangens was opgetreden, terwijl
Evertsen thans in open oorlog verscheen, en bovendien hat voorheen gepleegde onrecht to herstellen had .
Evenals de vorige keer verscheen er een scheepsmacht voor de stad
en ward er een boodschap naar hat fort gezonden om hetzelve op
to eisen . Ditmaal echter was hat de Nederlandse vloot die deze eis
stelde, terwijl de Engelsen zich de rol toebedeeld zagen om to
trachten, door onderhandelingen tij d to winnen .
Het journaal van hat schip Swaenenburgh, waarop Evertsen hat
commando voerde, vermeldt de volledige tekst van een „brief aan
de borgerij", die door den Zeeuwsen vlootvoogd naar de wal gezonden wend.
„Aen de goede jngezetenen der stadt Nieuw Jorck .
Haer Ho .Mo. de heeren Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden en sijn Doorluchtige Hoocheijt den hear Prince van Oraenjen etc . hebben dit aental schepen van oorloge (als int gesicht van
de stadt Nieuw Amsterdam en aenhoorige fort siet leggen) afge207

souden, om daermede de vijanden van voornoemde haer Ho .Mo .
alien afbreuck to doen ; soo ist, dat wij hiermede Ul. hebben willen
bekent maecken, hoe dat wij van meijninge sun ons op 't spoedichste meester to maecken van 't fort, jegenwoordig Jems (phonetisch
voor James), en de stadt Nieuw Jorck genaemt, dock eer wij hiertoe op 't rigoureuste souden procederen, hebben wij Ul . willen to
gemoet voeren, dat wij niet van meijninge sijn jemant leet to doen
die haer vrijwillich weder willen begeven onder de voornoemde
haer Ho .Mo., alwaer Ul . voor desen soo gerust onder geweest sift,
maer bij weijgeringe van dien sullen wij gebruijcken de middelen,
die ons daertoe sullen geraden duncken . U1 . gelieft niet to dencken, dat wij eenige swaricheijt vinden om ons int corte meester
van 't fort to maecken, maer door genegentheijt, die wij hebben tot
veel vrome jngesetenen, die wij niet geern souden beschadigen, soo
hebben wij deselve dese onse meijninge willen bekent maecken,
opdat sij haer voor schade souden hoeden, want soo wij genootsaeckt werden ons volck aen landt to smij ten, soo staet to vreesen
'tselve niet anders als tot veel goede jngesetene haer nadeel geschieden sal, derhalven gelieft den Gouverneur to persuaderen ten
eijnde hij aenstonts het fort en de stadt aen ons overgeeft, ten welcken eijnde wij mede een brief aen den Gouverneur op morgen sullen of senden.
Actum int Lantsschip Swaenenburgh, den 8 Augustij 1673 .
Onder stout : Cornelis Evertsen de jonge . Jacob Binckes ."
En het journaal zegt dan verder „Welcken brief door een boer van
't Laugh Eijlandt des anderen daegs vroegh de borgers is ter hant
gestelt ." Vervolgens zonden de onzen „een chaloep met een trompetter na 't fort om hetselve to sommeren, luij dende den brief `van
sommatie als volght :
Mijn Heer :
De schepen van oorloge, die jegenwoordich alhier in UEd . gesicht
leggen, hebben haer Ho .Mo. de Heeren Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden en sijn Doorluchtige Hoocheijt den heer
Prince van Oraenjen etc . tot afbreuck van hare vijanden afgesonden ; wij senden derhalven aen Ued . dese missive, benevens onsen
trompetter, ten eijnde Ul . op sicht deses het fort, jegenwoordich
Jems genaemt, aen ons overlevert, belovende goet quartier, en bij
mancquement van dien sullen genootsaeckt wesen aanstonts to
water en to laude t'ageeren als wij tot den meesten dienst van
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Actum int Lantsvoornoemde Haer Ho.Mo . sullen gerade vinden .
schip Swaenenburgh den 9 Augustij 1637 .
Onder stout : Cornelis Evertsen de jonge . Jacob Benckes.
t opschrift was: Mijn Heer
Mijn Heer N.N., commanderende op 't fort Jems ."
Er kwam ondertussen een Engelse deputatie aan boord, die blijkbaar wilde trachten om door het stellen van allerlei onnozele vragen
de onzen van hun stuk to brengen . „Vraeghden voor eerst wat schepen wij waren, door wat ordre wij hier quamen op de rivier, die aen
sijn Hoocheijt den Hertogh van Jorck toebehoorde, waerop haer
antwoorde, dat sij aen de vlaggen en schepen wel conden sien wie
wij waren, en dat wij alhier waren gecomen om het landt weder to
brengen onder de gehoorsaemheijt van haer Ho .Mo . de heeren Staten-Generael en sijn Doorluchtige Hoocheijt den heer Prince van
Oraenjen etc ., onder wiens regeeringe voor desen was geweest .
waerop sij versochten mijn commissie to sien, dat mij dacht seer
onredelijck to sijn, gevende haer tot antwoort, dat die in de tromp
van 't canon stack, gelij c sij wet haest souden gewaer worden, bij aldien het fort niet overleverden ."
Aangezien ondertussen de vloed kwam opzetten, meende Keesje den
Duivel dat hij flu niet langer mocht talmen . Hij voer met zijn vloot
tot voor het fort, en antwoordde op een Brits verzoek om uitstel
droogjes met de mededeling, dat het fort zich binnen een half uur
moest hebben overgegeven. Toen deze termijn verstreken was, liet
hij dan ook terstond het vuur openers en scheepsvolk landen . Aanvankelijk beantwoordde het fort James dit vuur, „dock was ons
volck noch qualijck in goede ordre aen landt, of streecken de coningsvlagh en staecken een, witte vlagge op, waerop met canonneren op wierd gehouden ."
New York gaf zich aan ons over, en opnieuw kreeg het fort Amsterdam een Nederlandse bezetting, onder bevel van Anthonij Colve,
kapitein van een detachement mariners .
Deze werd tevens benoemd tot Gouverneur der stad en kolonie, en
als zodanig heeft hij zich ijverig en bekwaam getoond . Ook werd er
een nieuwe vroedschap aangewezen, bestaande uit : „schout Antonij
de Mil; tot burgemeesters Johannes van Brugh, Johannes de Peijster, Egidius Luij ck ; tot schepenen Willem Beeckman, Jeronimus Ebbingh, Jacob Kip, Lourens van de Spiegel, Geleijn Verplanck ; tot
secretaris Nicolaes Baejaert ."
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Aan hat fort, oorspronkelijk Amsterdam en vervolgens James geheten, werd nu door Evertsen weer een nieuwe naam gegeven : Willem
Hendrick, tar ere van den Stadhouder . De stad New York, ex-Nieuw
Amsterdam, kwam thans Nieuw Oranje to heten .
Voorts werd luitenant )Backer met twee lichte vaartuigen de rivier
opgezonden naar hat Fort Oranje, dat kort tevoren herdoopt was in
Albany . De omen namen ook die nederzetting zonder tegenstand in
bezit, en lieten er een garnizoentje van twaalf soldaten en twaalf
matrozen onder bevel van Andries Draejer achter . Het fort kreeg
thans de naam Nassau to dragen, zoals hat ook reeds in de allervroegste dagen geheten had . De bijbehorende burgerlijke nederzetting kwam nu Willemstad to heten .
De omwonende Indianen stuurden naar Fort Nassau een deputatie
die kwam voorstellen, met de Swannekens de aloude vriendschap
van voorheen voort to zetten . Het journaal van Evertsen zegt daarop heel nuchter „'t welck haer wierd toegestaen. Denselven de kits
(ketch, een scheepje) de Vrientschap verkocht voor 700 gulden bevers waerde."
Oak werd een kleine vlootmacht op verzoek van de burgerij in
Nieuw Nederland achtergelaten ; een paar andere schepen zond
Evertsen naar „Terra Neuf" om aldaar hat werk van de Ruyter nog
eens to herhalen . Dit slaagde eveneens, en op de Azoren vond men
elkaar weer terug, waarbij de Newfoundlandvaarders zich bleken
to hebben uitgebreid met zes prijzen . Het verdere verloop van daze
refs valt buiten hat kader van ons boek .
Tijdens zijn verblijf to New York had Evertsen „Jn 't Lants schip
Swaenenburgh, leggende ten ancker voor 't fort Willem Hendrick
in de rievier van Nieuw Nederlandt" aan de Staten-Generaal gerapporteerd wat er was verricht, onder mededeling „wij hebben evenwel sorge gedragen dat de jnwoonders niet geplundert zijn, alsoo
niet twijffelen of U Ed :Mo : sullen hetselve landt soecken to conserveren ." Het aantal Nederlandse inwoners gaf hij op als ongeveer
5000 koppen, dock daar moesten nog bijgerekend worden zeer vela
Engelsen, ook uit verschillende omliggende dorpen, die gaarne hat
Nederlandse gezag wilden aanvaarden, zoals zij door een deputatie
hadden laten verklaren.
„Wij zijn dagelijcx besich aldus schreef Evertsen
soo om hat
fort to verstercken, als om de jnwoonders, die wij van alle canten
op ontboden hebben, onder den eedt van getrouwicheijt to brenghen; hat fort is redelijck van canon voorsien, dock diende noch een
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dosijn swaere stucken om een baterij aen de watercant to maecken ."
Dit is later inderdaad geschied, en hat zuidelijkste puntje van Manhattan heat nog heden Battery Place .
„De victalie -- vervolgt Evertsen -- is hier van alles abondant en
sun de jnwoonders (soo ras eenige schepen becomen connen) genegen
om na Suriname victalie of to senden, alsoo hier sijroop en den starcken dranck (die in Suriname valt) seer getrocken wart ." Ziehier
dus een kiem van ruilhandel tussen twee onzer voornaamste Amerikaanse gebiedsdelen : meal en andere leeftocht tegen suiker en rum,
ongeveer precies zo als tegenwoordig, flu de Suriname-lijn van
de K.N.S .M. een geregelde verbinding onderhoudt tussen Paramaribo en New York, via Curacao .
Nederlandse of met Engelse ingezetenen gecombineerde vroedschappen waren voorts aangesteld voor hat beheer van een aantal dorpen
op hat Lange Eiland en aan de overkant, in de tegenwoordige staat
New Jersey, en in de meeste van die plaatsen had de Vergaderinge
van de Heeren Commandeuren en Ed . Crijgsraet van Nieuw Nederlant, gehouden in 't fort willem Hendrik of op 't Stadthuys den
stede Niew Orangie een klein garnizoentje gelegd . Om beurten hadden Evertsen en Binckes daarbij hat voorzitterschap gevoerd ; de
samenwerking tussen daze beide vlootvoogden is al die tijd voortreffelijk geweest, hetgeen voor beider karakter plait .
Van de nederzettingen buiten de hoofdstad vinden wij een hale
reeks met Nederlandse namen vermeld, zoals Midwout, in hat V1acke-bos op 't Lange Eijlandt, thans Flatbush geheten . Dit dorp lag
tussen Breuckelen (Brooklyn) en Amersf oort, dat tegenwoordig Flatlands heat . Voorts Boswij ck, Uutreght en Gravesande, thans Gravesend, zodat men zou denken dat dit dorp naar hat haventje aan de
Thames genoemd is, evenals ook Greenwich afgeleid lijkt van de
meridiaanstad, dock in werkelijkheid afkomstig is van Groenwijck ;
of zoals Hempstead in verband gebracht zou kunnen warden met de
Londense voorstad Hampstead, terwijl de echte peetoom hat Hollandse dorp Hemmstede is geweest . Voorts vinden we Vlissingen
(thans Flushing), Middelborg of Niewtown, Oesterbaij (Oyster Bay),
Oostdurp (East Chester) en nog enige andere. Onder de namen die
toen reeds als Engels warden vermeld, bevonden zich ook Niew
worke (Newark), „gelegen in de provintie voor desen gena~mt New
Yarsey." De ingezetenen van al daze plaatsen warden opgeroepen
om de eed van trouw aan hat Nederlandse bewind to komen af legged. Ook kwam Jeremias van Rensselaer verzoeken dat aan de kolo211

nie Rensselaerswij ck de vroegere privileges zouden worden bestendigd, hetgeen wend toegestaan voor een jaar, in afwachting van verdere beschikkingen door de Staten-Generaal . Kortom, er is door de
verenigde vloot tijdens haar korte verblijf in Nieuw Nederland hard
gewerkt om ons dochterland weer zo spoedig mogelijk op de been to
helpers en in levensvatbare toestand achter to laten . Zelf s toonde
men zich in Nieuw Engeland beducht dat Evertsen ook aldaar zou
verschijnen, bijvoorbeeld om Boston in to nemen . . .
Niettemin zou de historie ook ditmaal een andere wending nemen
dan door Evertsen en zijn trouwen medewerker Binckes was voorzien . Want toen Engeland zich in bet begin van 1674 bereid toonde
om met de Republiek een afzonderlijke vrede to sluiten, was men in
Nederland dusdanig verheugd om van zulk een formidabelen tegenstander of to komen, dat onzerzij ds toegestemd werd in bet Britse
verlangen om Nieuw Nederland weer aan Engeland of to staan .
Wederom kreeg onze kolonie bet gelag to betalen, en deze keen ging
zij voorgoed uit onze handers vandaan . Alle vastberadenheid en
organisatietalent van Keesje den Duivel was vergeefs geweest ; de
vrede van Westminster bracht bet definitieve einde van ons dochterland in Amerika .
Ons verhaal is uit . Nieuw Oranje beet weer New York, en Willemstad met Fort Nassau bebben opnieuw de naam Albany aangenomen . Eangzamerband is Nieuw Nederland zich gaan verengelsen en
weldra kon bet gelden als bet middelpunt alley Britse bezittingen in
Arnerika .
Doch bet oude Hollandse karakter is in de loop der eeuwen volstrekt niet spoorloos verdwenen . Tal van overblijfselen in 's werelds
grootste stad berinneren nog aan de dagen toen Pieter Stuyvesant
op zijn bouten stompje door Nieuw Amsterdam dribbelde en toen
de Indianen ons Swannekens noemden .
Want er bleef den inwoners heel wat aanleiding over om met weemoed terug to denken aan de Nederlandse tij d . Zolang ons bewind
er gebeerst had, waren zij menigmaal, ja zelfs bijna doorlopend ontevreden geweest, -- en niet altijd ten onrecbte . Doch tbans, nu zij
Britse onderdanen waren geworden, bleken zij over de nieuwe toestand evenmin voldaan. Slechts een zeer beperkte vrijbeid werd bun
deel, een bevinding die hen de dag deed betreuren waarop zij een
eind badden zien komen aan bun betrekkelijke zelfstandigbeid . In
Amerikaanse kringen neemt men dan ook aan dat de grieven die to
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New York weldra tegen het Engelse koloniale bestuur gevoeld werden, in hogs mate hebben bijgedragen tot het voorbereiden van de
opstand tegen het Britse gezag en tot het postvatten der gedachte
aan de vorming van een onafhankelijk gemenebest, tesamen met
Nieuw Engeland en Virginia. Dat de volkrijkste stad van al deze
gewesten een merkbare invloed op de geestesgesteldheid en op het
spraakgebruik der overige Amerikaanse samenleving moest gaan
uitoefenen, behoeft waarlijk geen verwondering to wekken : in diezelfde zin heeft de geschiedenis evengoed tal van andere landen met
een van krachtig leven tintelende hoofdstad de leiding van zulk een
dicht bevolkingscentrum zien ondergaan . Men denke maar eens aan
Parij s, aan Londen, aan Amsterdam, aan Lissabon, aan Kopenhagen, aan Buenos Aires, aan Berlijn .
Dientengevolge heeft een bijmenging van oud-Hollandse oorsprong
zich, hoe verdund ook, over de gehele samenleving der Verenigde
Staten verspreid . Men wil er gaarne woven in een landhuis met een
„stoop", men knabbelt er gaarne aan cookies en waffles, men noemt
zijn bass een „boss", --- en zo zijn er nog meer van die kleine trekjes
overgebleven. Zeus in woorden van ogenschijnlijk zuiver Angelsaksische afstamming meent men een Hollandse afkomst to mogen
herkennen, zoals in golf en scout ; ja zo waarlijk wordt het woord
„stripes" in de nationals vlag verondersteld, van het Nederlandse
„strepen" to zijn afgeleid .
De plattegrond der grote metropolis aan de Hudson wemelt van
Hollandse benamingen . Voorsteden als Brooklyn en Harlem hebben
een internationals betekenis gekregen ; ook tal van stadsdelen als
Yonkers en de Bronx herinneren aan het Nederlandse tij dperk . Ten
tijde van Stuyvesant's bewind is in grote trekken New York's indeling in straten ontstaan, en the Bowery doet in de New Yorkse traditie de bouwerij van Koppigen Piet voortleven .
Nog steeds wordt temidden der wolkenkrabbers met bijzondere toewijding de vriendelijke verschijning van Sint Nicolaas vereerd, al
zal het den Goeden Sint wel niet gemakkelijk vallen, zijn braven
schimmel op een hoogte van honderd verdiepingen over de daken to
laten voorthuppelen, om nu maar van Zwarte Piet's problemen met
de schoorstenen niet eens to reppen. Van de Hollandse huiselijke
vorm Sinterklaas is de Amerikaanse en vervolgens ook de Engelse
naam Santa Claus afgeleid ; er is immers geen reden om in die taal
een Claus tot heilige to verheffen en hem dan bovendien nog met
een vrouwelijke aanhef toe to spreken . Neen, dit is een phonetische
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wedergave van het Hollandse woord Sinterklaas . Allen heef t men
hem aan zijn eigen naamdag onttrokken, en hem tewerkgesteld op
Kerstmis, in een functie die overeenkomt met die van den weihnachtsmann of Pere Noel of Father Christmas elders in de wereld .
Vanouds heeft de kerk van Nieuw Amsterdam de naam gedragen
van den Heiligen Nicolaas, den vriend der zoete kindertjes niet
alleen, dock ook den schutspatroon der schippers. Zo hebben dan
ook de meeste havensteden in Nederland rinds onheugelijke tijden
een St . Nicolaaskerk ; ook de Oude Kerk to Amsterdam heette oorspronkelijk zo. Te New York heeft de sympathie voor dezen alien
Nederlanders zo dierbaren ouden heer zelfs geleid tot het ontstaan
van een St. Nicolaas Vereniging, waarin alien die aan de oud-Hollandse banden waarde hechten elkaar ontmoeten . Zij alien kennen
nog de oude Hollandse kinderliedjes, die grotendeels onverstaan
dock met een der to opmerkelijker zuiverheid en gevoel voor traditie van geslacht op geslacht worden overgeleverd .
Tal van oud-Hollandse achternamen houden voorts in vele families
het besef van de Nederlandse of stamming levendig. Als president
der Verenigde Staten hebben wij een van Buren zien optreden, en
tweemaal een Roosevelt. wereldvermaardheid heeft Cornelius Vanderbilt verworven. Maar misschien nog hogej in aanzien dan deze
beroemde klanken staan in het Amerikaanse bewustzijn een paar
namen die reeds in het oud Nieuw Nederland voorkwamen : van
Rensselaer en Stuyvesant.
Vooral van dezen laatste heeft de legends zich meester gemaakt.
Zijn houten been, parmantig met zilver beslagen, blijkt in hogs
mate tot de verbeeldingskracht der Amerikanen gesproken to hebben. Men stelt zich hem niet zozeer voor als den Koppigen Piet, dien
wij in de loop van ons verhaal van Nieuw Nederland hebben leren
kennen, dock veeleer als een snort van in den grond goedhartigen,
maar ook wel eens barren ouden man, van een snort, zoals men in de
sprookjes wel meer ziet optreden. Op Oudejaarsavond staat die
wonderlijke grijsaard uit zijn graf op, en dan strompelt Pieter Stuyvesant met zijn zilveren stelt door Manhattan road, om to zien wat
er in de loop van dat jaar veranderd is . De stouts kindertjes kunnen zijn houten been duidelijk horen klossen . . .
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