
Ere wie ere toekomt

Een voorproefje

Nieuwe inzichten en nieuwe waarheden over het ontstaan van 

Nieuw Nederland, Nieuw Amsterdam en New York

mei, 2016 - €4.95

Al meer dan twintig jaar is de Nederlandse ondernemer Hubert de 

Leeuw bezig met het onderzoeken van de ontstaansgeschiedenis 

van Nieuw Nederland, een 17e-eeuwse Nederlandse provincie in 

Noord-Amerika die we vandaag de dag kennen als de stad en de sta-

at New York. Gedurende zijn onderzoek ontdekte De Leeuw tal van 

hiaten en halve waarheden in de bestaande beschrijvingen van die 

geschiedenis, waarbij met name de vrije handelaren van het eerste 

uur er nogal bekaaid van af komen. Halverwege 2016 verschijnt het 

eerste deel van een pamfl et met de titel Ere wie ere toekomt, waarin 

De Leeuw zijn visie en de nieuw ontdekte waarheden over de ontsta-

ansgeschiedenis van Nieuw Nederland, Nieuw Amsterdam en New 

York uiteenzet. In deze brochure krijgt u alvast een voorproefje van 

dat pamfl et.

Wilt u op de hoogte blijven van de precieze verschijningsdatum van 

het eerste deel van Ere wie ere toekomt, ga dan naar de website 

www.nieuwnederland.org en voeg uw e-mailadres toe aan de mail-

inglijst. Op de site is tevens meer te lezen over Hubert de Leeuw en 

zijn prikkelende, nieuwe visie op het stuk Nederlands-Amerikaanse 

geschiedenis dat ten onrechte veel te lang onderbelicht is gebleven.
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Medio mei dit jaar zal het historische pamflet Ere wie ere toekomt 
verschijnen, waarin een nieuwe visie wordt gegeven op het 
ontstaan van Nieuw Nederland, New York en de unieke 
Nederlands-Amerikaanse relatie. Ere wie ere toekomt is het eerste 
deel van een tweeluik en richt zich op de periode 1609–1614, 
toen vrije Nederlandse zee- en kooplieden de werkelijke 
fundamenten legden voor wat uiteindelijk zou uitgroeien tot de 
stad en de staat New York. 
Uiteraard wordt in het pamflet ook uitgebreid aandacht besteed 
aan de roemruchte reis die Henry Hudson in 1609 met de Halve 
Maen naar de oostkust van de Nieuwe Wereld maakte. In deel 
twee wordt de periode 1615–1624 behandeld.
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Vraag een willekeurige Nederlander wat hij of 
zij weet te vertellen over het ontstaan van stad 
en staat New York, en het antwoord zal ongeveer 
deze strekking hebben: “Eh ja, het begon toch 
met die Henry Hudson, die ontdekte een rivier 
die ze toen naar hem vernoemd hebben, en op 
een gegeven moment kochten de Nederlanders 
Manhattan van de indianen voor zestig gulden, 
ze bouwden Nieuw Amsterdam en dat werd 
dan later door de Engelsen New York genoemd, 
toch?” Misschien bevat het antwoord ook nog de 
naam ‘Peter Stuyvesant’, maar daarmee houdt 
het wel zo’n beetje op. Het is die willekeurige 
Nederlander niet kwalijk te nemen dat hij of zij zo 
weinig weet over de ontstaansgeschiedenis van 
de grootste stad van de Verenigde Staten en de 
gelijknamige staat. Evenmin is het hem of haar 
aan te rekenen dat die schaarse kennis ook nog 
eens een aantal pertinente onjuistheden bevat. 
Want in de vaderlandse-geschiedenisboekjes is 
niet zoveel geschreven over de ontstaansgeschie-
denis van Nieuw Nederland, Nieuw Amsterdam 
en New York, en wát er geschreven is, volgt in de 
regel gedwee de Anglo-Amerikaanse en Engelse 
interpretaties van de historische gebeurtenissen. 
En dat zijn dan ook nog eens interpretaties waar-
aan in veel gevallen, voorzichtig uitgedrukt, het 
een en ander schort.

Aan de Engelse en Anglo-Amerikaanse geschied-
vervorming liggen verschillende oorzaken ten 

In deze brochure krijgt u een voorproefje van wat u van het eerste deel van Ere wie 
ere toekomt kunt verwachten. Heeft u na lezing ervan de smaak te pakken 
gekregen en wilt u op de hoogte gehouden worden van de precieze 
verschijningsdatum van het pamflet, ga dan naar www.nieuwnederland.org en voeg 
uw e-mailadres toe aan de mailinglijst.

1 De Belgische hoogleraar Johan Tollebeek stelt in zijn boek De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 
(Wereldbibliotheek, Amsterdam 1996 (tweede druk). p. 5): ‘Ons vertrekpunt 1860 kan worden beschouwd als het begin van het 
verwetenschappelijkingsproces van de Nederlandse geschiedbeoefening. In dat jaar werd Robert Fruin te Leiden de eerste 
hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis in Nederland.’ Fruin was een ‘volgeling’ van de Duitse historicus Leopold von Ranke  
(1795 – 1886) die met zijn kritisch-filologische methode wordt gezien als de grondlegger van de moderne geschiedwetenschap.
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Een nieuwe waarheid over het ontstaan van Nieuw Nederland, New York

2 De doctrine die koningin Elizabeth aanhield, was Prescriptio sine possessione haud valeat, wat zoveel wil zeggen als ‘Wie enkel stelt 
dat een nieuw ontdekt gebied van hem is zonder het daadwerkelijk te bezetten, verkrijgt daarmee niet het recht op dat gebied’.

grondslag. In de eerste plaats is er een oorzaak 
van historiografische aard. Het was pas in de 
negentiende eeuw dat geschiedschrijving een 
wetenschappelijke grondslag kreeg en dat de 
gedachte terrein won dat geschiedschrijvers 
zuiver beschrijvend, on- of bovenpartijdig en zo 
objectief mogelijk moesten zijn1. Tot dan toe was 
het op schrift stellen van historische gebeurte-
nissen eigenlijk vooral een middel geweest om 
religieuze of politieke overtuigingen kracht bij te 
zetten en/of te rechtvaardigen, waarbij subjectivi-
teit en partijdigheid eerder regel dan uitzondering 
waren. In dat licht is het niet verwonderlijk dat de 
Engelsen in 1664 de provincie Nieuw Nederland 
opeisten op grond van onder meer het histori-
sche feit dat het gebied in 1609 was ontdekt door 
een Engelsman, en dat ze daarbij gemakshalve 
buiten beschouwing lieten dat die Engelsman 
op dat moment in opdracht van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie onder Nederlandse 
vlag voer. In datzelfde licht is het evenmin vreemd 
dat de Engelsen voorbijgingen aan het feit dat 
Giovanni da Verrazzano, een Italiaanse ontdek-
kingsreiziger in Franse dienst, ruim driekwart 
eeuwen eerder (in 1524) reeds in de Noord-Ame-
rikaanse regio geweest was – en dat er waar-
schijnlijk al geruime tijd voor Hudsons komst 
door Europeanen gehandeld werd in het gebied. 
Maar het is wel een beetje vreemd dat de Engel-
sen zelfs ook de doctrine van hun eigen konin-
gin Elizabeth2 buiten beschouwing lieten, over 



wanneer een nieuw ontdekt gebied als eigendom 
te claimen was. Want volgens die doctrine zou het 
één maand durende verblijf van Henry Hudson 
in de Noord-Amerikaanse riviervallei bij lange na 
niet voldoende zijn om enig eigendomsrecht te 
verkrijgen.
Het is een schoolvoorbeeld van geschiedvervor-
ming. Door het selectieve Engelse geheugen, in 
combinatie met de nogal dwangmatige behoefte 
aan historische helden die diep in de Ameri-
kaanse cultuur ingebakken zit, kon Henry Hudson 
uitgroeien tot de Engelse oervader van New York. 
Door de rivier die hij ‘ontdekte’ naar hem te ver-
noemen en de Engelse ontdekkingsreiziger met 
regelmaat feestelijk te herdenken, raakte Hudson 
in de loop der tijd in het collectieve geheugen 
ingeprent als de onbetwistbare rechtvaardiging 
voor de Engelse claim op Nieuw Nederland.
  
Een tweede oorzaak voor de geschiedvervor-
ming ligt bij met name de Anglo-Amerikaanse 
geschiedschrijvers, en heeft te maken met de 
bronnen waarop zij zich baseerden. Het was pas 
in de negentiende eeuw dat er voor het eerst een 
Amerikaanse historicus, John Romeyn Brodhead, 

Fort Nassau, 1614, met dank aan Len Tantillo,  www.lftantillo.com

naar Europa afreisde om in diverse Europese 
archieven op zoek te gaan naar documenten, 
primaire bronnen, die in relatie stonden tot de 
geschiedenis van stad en staat New York. Tot 
die tijd hadden Amerikaanse geschiedschrijvers 
zich uitsluitend gebaseerd op de bronnen die in 
Noord-Amerika zelf aanwezig waren. De eerste 
geschreven bronnen over Nieuw Nederland 
verschenen pas vanaf 1624, toen de West-Indi-
sche Compagnie in Noord-Amerika ten tonele 
verscheen. Over de periode ervoor (1609–1623) 
waren geen bronnen beschikbaar en dus werd 
die periode vergeten, of gemakshalve gebagatel-
liseerd als een niet-significante tijd waarin een 
handvol ongeregelde, achterbakse Nederlandse 
handelaren op slinkse wijze handel dreven met 
‘de wilden’, waarbij moord en doodslag eerder 
regel dan uitzondering waren. De periode 1609 
– 1623? A bloody cutthroat period.3 Pas toen John 
Brodhead in 1849 uit Europa terugkeerde naar 
Noord-Amerika met een schat aan bronnenmate-
riaal – onder meer de notulen van de Staten- 
Generaal uit het prille begin van de zeventiende 
eeuw – en dat onderzocht en transcribeerde, 
begon bij de Amerikaanse historici het besef door 

3 Vloeide er dan helemaal geen bloed? Helaas wel. Maar daarvan was vooral sprake na 1619 toen de Staten-Generaal zijn 
handelslicentie aan de zee- en kooplieden niet verlengde. De concurrentie tussen Nederlandse handelaren onderling werd 
daardoor vaak letterlijk moordend. Voordien was het een relatief zeer vredige periode.
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te sijpelen dat de vroege Nederlandse aanwe-
zigheid in de Hudson-vallei wel eens van groter 
belang kon zijn geweest dan ze tot dan toe had-
den aangenomen.

De vraag waarom Nederland in het algemeen 
en de Nederlandse historici in het bijzonder zich 
niet teweerstelden tegen die Anglo-Amerikaanse 
geschiedvervorming – wat natuurlijk een vol-
komen terechte vraag is – kan met één woord 
beantwoord worden: pragmatisme. De Nederlan-
ders verkozen goede handel en welvaart simpel-
weg boven eeuwige historische roem. Aan het 
uitroepen van Nieuw Nederland tot nieuwe over-
zeese provincie in 1624 lag niet zozeer een drang 
tot kolonisatie ten grondslag, als wel de behoefte 
aan het bestendigen van de handelsmogelijk-
heden die het gebied en zijn bewoners boden. 

4 Deze formulering is wellicht wat ongelukkig gekozen, als men bedenkt dat Stuyvesant in de tijd dat hij bevelvoerder was over 
Aruba, Bonaire en Curaçao in een gevecht met de Spanjaarden op Sint Maarten een been verloor en sedertdien met een 
prothese door het leven ging.

Make deals, not war
Met het schrijven van de 
(Anglo-Amerikaanse) ontstaans-
geschiedenis van New York werd 
eigenlijk in de negentiende eeuw 
pas echt begonnen. Deze 
afbeelding is één van de vele 
impressies die van die beginjaren 
zijn gemaakt. In de Library of 
Congress is de illustratie 
gearchiveerd als Henry Hudson 
descending upon the Hudson 
River, maar of dat juist is valt te 
betwijfelen. Het zou evengoed een 
afbeelding kunnen zijn van 
Nederlandse kooplieden die uit 
pragmatische overwegingen in 
een ontspannen sfeer diplomatie-
ke onderhandelingen met de 
indianen voeren over een tot 
wederzijds voordeel strekkende 
handelsovereenkomst. Waarmee 
het overigens een van de weinige 
‘natuurgetrouwe’ afbeeldingen 
van Nederlandse kooplieden en 
indianen zou zijn. Vele Anglo 
Amerikaanse afbeeldingen van 
Nederlandse kooplieden en 
inheemsen zijn karikaturen 
– stereotypen waarbij ‘The Dutch’ 
worden afgebeeld als boertige, 
dikbuikige, pijp rokende, 
arrogante handelaren en de 
inheemse bevolking als vuile, 
arme, onderdanige sloebers.

Tekenend in dat verband is dat het bestuurlijke 
gezag van de nieuwe provincie aan een handels-
vereniging, de West-Indische Compagnie, werd 
toegekend. 
Hetzelfde pragmatisme verklaart waarom de 
Engelse overname van Nieuw Nederland in 1664 
zonder slag of stoot heeft kunnen gebeuren (de 
enige die z’n poot nog even stijf heeft proberen 
te houden, was gouverneur Peter Stuyvesant4). 
De WIC was op een haar na failliet, Nederland zag 
geen noodzaak om het gebied per se te behou-
den – had daartoe op dat moment ook niet de 
middelen, en de Engelsen beloofden in hun Arti-
cles of Capitulation dat de Nederlandse kolonisten  
hun economische en religieuze verworvenheden 
niet zouden kwijtraken – er zou feitelijk niets ver-
anderen, de Nederlanders zouden enkel voortaan 
vrije ingezetenen van Engeland zijn. De keuze was 



snel gemaakt. Patriottisme is Nederlanders van 
nature niet echt eigen, en al helemaal niet als dat 
tegen de haren zou kunnen instrijken van dege-
nen die de Nederlandse handelsmogelijkheden 
en welvaart helpen waarborgen. 

De Engelse en Anglo-Amerikaanse geschied-
vervorming en de pragmatische houding die 
Nederland ten opzichte daarvan innam hebben 
er in belangrijke mate aan bijgedragen dat de 
onafhankelijke Nederlandse zee- en kooplieden 
van het eerste uur, die feitelijk de fundering 
legden voor Nieuw Nederland, grotendeels in de 
vergetelheid zijn geraakt. In Ere wie ere toekomt zal 
duidelijk worden dat die Nederlandse pioniers in 
Noord-Amerika die vergetelheid niet verdienen, 
sterker nog: dat zij meer, veel meer historisch 
krediet verdienen dan Henry Hudson. Het is de 
eerste van drie posities die de uitgangspunten 
vormen voor de nieuwe visie. 
De tweede positie is dat de Nederlandse 
pioniers (met name Hendrik Christiaensz, Jacob 
Eelkens en Adriaen Block) een verbond hebben 
gesloten met de inheemse bevolking (met name 
Mohikanen en Mohawks) dat onder meer bekend 
is als de Kaswentha Treaty5. Dit verbond zorgde 
voor stabiliteit en veiligheid in het gebied en 
maakte de weg vrij voor het ontstaan van Nieuw 
Nederland. Het sluiten van die overeenkomst 
wordt door de Haudenosaunee (de overkoepe-
lende naam voor een aantal Iroquois-stammen, 
onder wie de Mohawks) ook tegenwoordig nog 
feestelijk herdacht.6

De derde positie vloeit voort uit de tweede. De 
entente die door de Kaswentha Treaty ont-
stond – ook tussen de rivaliserende Mohikanen 
en Mohawks – maakte in 1614 de bouw van de 
handelspost Fort Nassau mogelijk, waarmee 
de eerste permanente Europese nederzetting 
in de Hudson-vallei een feit was. Later dat jaar 
verenigden een aantal Nederlandse handelaren 
zich in de Nieuw Nederland Compagnie, die van 
de Staten-Generaal een exclusieve handelslicentie 

5 In de inheemse oraal overgeleverde geschiedenis, alsmede in verschillende Anglo-Amerikaanse geschreven bronnen, is 
sprake van een aantal verschillende benamingen voor het verdrag. Drie ervan hebben een topografische grondslag: Tawa-
gonshi en Tawassgunshee refereren aan de heuvel waarop de overeenkomst werd gesloten, Tawasentha refereert aan de kreek 
waarover die heuvel uitkijkt. De benaming Kaswentha Treaty heeft een inhoudelijke basis: kaswentha is een Iroquoiaans begrip 
en staat grosso modo voor de gezamenlijke afspraak tussen de bondgenoten om, ondanks hun interdependentie, onafhan-
kelijk te blijven. In Ere wie ere toekomt is een apart hoofdstuk, getiteld Het Verbond, gewijd aan het bondgenootschap tussen 
Eerste Amerikanen en Nederlanders.

6 Zie voetnoot 12.

7 Het citaat komt uit de originele licentie van 11 oktober 1614, in de transcriptie van Eric Ruijssenaars, Dutch Archives historisch 
onderzoeksbureau, Leiden. De tekst van de licentie is verderop in deze brochure integraal opgenomen.

kreeg voor het gebied liggende in America tusschen 
Novam Franciam ende Virginiam, […] gelegen op den 
Polushoochte van veertich tot vijffenveertich graden, 
alsnu genaemt Nieu Nederlant7. Nieuw Nederland 
is met andere woorden in het jaar 1614 ontstaan, 
historisch gemarkeerd door de bouw van Fort 
Nassau en door de officiële benoeming als zoda-
nig door de Staten-Generaal. 

Anno nu lijkt de geschiedvervorming zich tegen 
de Noord-Amerikanen zelf te keren. Op 14 juli 
2008 publiceerde The New York Times in de 
regiobijlage een artikel met de kop For New York’s 
Birth Date, Don’t Go by the City Seal. De auteur 
van het stuk, journalist Sam Roberts, legt in de 
openingsalinea uit waarom het stadszegel niet te 
vertrouwen is als indicator van het geboortejaar 
van de stad: “Decennialang heeft het trotse zegel 
van New York, met de afbeeldingen van een zeeman, 
een Manhattan-indiaan, de bevers, de meelvaten en 
de wieken van een windmolen, verkondigd dat 1625 
het jaar is waarin de stad werd gegrondvest. Maar 
er is één probleem: volgens de meeste historici is dat 
jaar historisch gezien nauwelijks van belang geweest. 
[...] De gedenkwaardigste gebeurtenis in 1625? De 
Nederlandse kolonisten verplaatsten hun vee van 
Governors Island naar Lower Manhattan.” 8  In het 
verhaal dat volgt laat Roberts verschillende his-
torici hun licht schijnen op de vraag wat wél een 
accuraat geboortejaar zou zijn; de meesten noe-
men 1624 of 1623, ‘omdat toen de eerste kolo-
nisten arriveerden’, maar ook 1626 (Pieter Minuit 
‘koopt’ Manhattan van de inheemse bevolking) 
en 1653 (Nederland erkent Nieuw Amsterdam 
formeel als Nederlandse stad) worden geopperd. 

Vier jaar later, begin oktober 2012, schrijft 
Roberts een artikel naar aanleiding van het 
nieuws dat een bijna vijf kilometer lang deel 
van Broadway in Upper-Manhattan een officiële 
tweede naam heeft gekregen: Juan Rodriguez 
Way. De co-naming van het stuk Broadway is een 
eerbetoon aan de man die beschouwd wordt als 

8 For New York’s Birth Date, Don’t Go by the City Seal, S. Roberts, The New York Times, 14 juli 2008.
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de eerste niet-indiaan die zich (in 1613) in New 
York vestigde. Nog los van de historische vrijhe-
den die Roberts zich in zijn verhaal permitteert is 
het opmerkelijk dat hij het vermoeden uitspreekt 
dat de New Yorkers zich door het eerbetoon aan 
Rodriguez – nog weer eens9 – zouden kunnen 
gaan herbezinnen op het geboortejaar van hun 
stad. In de inleiding schrijft hij namelijk dat ‘[...] 
the honor may prompt a debate about when to start 
celebrating New York City’s 400th birthday’, en hij 
sluit het verhaal af met: “Het stadszegel verkondigt 
1625 als het jaar waarin New York werd gesticht 
door de Nederlanders. Maar met Rodriguez nu vers 
in het geheugen als de man die twaalf jaar eerder 
al een New Yorker werd, zal de kaars ter ere van de 
vierhonderdste verjaardag van New York City mis-
schien in 2013 worden aangestoken.” 10

Met de twee artikelen legt Sam Roberts de 
vinger precies op de zere plek: de stad New York 
worstelt nog steeds met de vraag welke histori-
sche gebeurtenis de meest accurate markering 
is voor zijn geboortejaar. De grootste stad van 
de Verenigde Staten van Amerika wil dolgraag 
z’n vierhonderdste verjaardag vieren, maar weet 
eigenlijk niet precies wanneer hij geboren is. 
De artikelen van Roberts zijn tekenend voor de 
manier waarop de Verenigde Staten zich, ook 
anno 2016 nog, verhouden tot hun nationale (ont-
staans)geschiedenis. Nog altijd is er sprake van 
een spanningsveld tussen enerzijds het verlangen 
naar historische accuratesse, en anderzijds de 
onuitroeibare neiging om historische gebeurte-
nissen te misbruiken voor politieke doeleinden 
– met het uitroepen van allerhande randfiguren 
tot historische helden als obsessieve exponent 
daarvan. Of, zoals dr. Heriberto Dixon, emeritus 
hoogleraar van de State University of New York in 
New Paltz het formuleerde: “America tries so hard 
to be authentic but in the process they create the 
ultimate fake.”11

In Ere wie ere toekomt zal worden aangetoond dat 
niet alleen het geboortejaar van de Big Apple, 
maar ook de hele ontstaansgeschiedenis van stad 
en staat New York nodig toe is aan een herzie-
ning. Ook zal blijken dat veel te veel historisch 
krediet is toegeschreven aan Henry Hudson, en 

Rol inheemse bevolking onderbelicht
In de Angelsaksische geschiedschrijving spelen de 
oorspronkelijke bewoners van Noord-Oost-Amerika 
slechts een figurantenrol: ze worden afgeschilderd als 
‘savages’. Uit de (handels)contacten die deze ‘wilden’ 
echter met de Nederlandse kooplieden onderhielden 
blijkt dat het tegenovergestelde waar is. Door in te 
stemmen (en waarschijnlijk zelfs te helpen) met de 
bouw van een handelspost (Fort Nassau) op hun 
territorium hebben de inheemse bevolkingsgroepen 
significant bijgedragen aan ontstaansgeschiedenis van 
stad en staat New York.
De Mohican-chief Etow Oh Koam op dit schilderij werd 
in 1710 door de Nederlandse schilder Jan Verelst 
vereeuwigd toen hij samen met drie Mohawk-chiefs op 
bezoek was bij de Engelse koningin Anne. De vier 
chiefs waren in het Londen van 1710 nog net zo’n 
bezienswaardigheid als de twee indianenzonen Orson 
en Valentine dat, volgens de nieuwe interpretatie van 
Hubert de Leeuw, honderd jaar eerder waren aan het 
hof van Prins Maurits.

9 In de loop van z’n geschiedenis heeft New York een paar verschillende officiële geboortejaren gehad. Zie Paul O’Dwyer and changing 
New York history, L. Hershkovitz, de Halve Maen - Magazine of the Dutch Colonial Period in America, winter 2008. 79 e.v.

10 A Broadway Honor for a Very Early New Yorker Largely Lost to History, S. Roberts, The New York Times, 3 oktober 2012. A24

11 Dr. Heriberto Dixon deed de uitspraak in zijn lezing The Association of Native Americans (ANA) of the Hudson Valley, 1972–2014 
tijdens de 35th Conference on New York State History, die van 12 tot 14 juni 2014 werd gehouden in het Marist College in 
Poughkeepsie, NY.



Oudste kaart van Manhattan
De kaart die Adriaen Block in 1614 uitbracht van het gebied tussen het Franse Nova Francia en het Engelse Virginia 
wordt gezien als de eerste gedetailleerde kaart van Nieuw Nederland en het midden van Noord Oost Amerika. Daar-
naast wordt de kaart beschouwd als het eerste document waarop sprake is van de naam ‘Nieuw Nederland’ (Niev 
Nederlandt).

Landkaart 1614, bron: National Dutch Archives
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(pagina 1)
Die Staeten Generael der vereenichde Nederlanden 
Allen den geenen, die dese jegenwoordige sullen 
werden gethoont, doen te weten, Alsoo Gerrit Jacobsz 
Witssen out Burgemt derstadt Amstelredam Jonas 
Witsen Simon Mommsen, Reeders - van den Schepe 
genaemt het Vosken daer schipper op is geweest Jan 
de With, hans hongers Paulus Pelgrum, Lambert van 
Tweenhuijsen, Reeders van de twee Schepen genaemt 
den Tijger ende de fortuijn, daer Schippers op sijn 
geweest Adriaen Blocq, ende hendrick corstiaensz, 
Arnoult van Lijbergen, Wessel Schenck, hans claes-
sen, ende Berent Sweerts
Reeders van het Schip genaemt de Nachtegael – daer 
schipper op is geweest Thijs Volckertsz Coop luijden 
der voorszn stadt Amsterdam & Pieter Clementsz 
Brouwer, Jan Clementsz Kies ende Cornelis Volckerts-
sen Coopluijden der stadt hoorn, Reeders van den 
Schepe genaemt de fortuijn, daer Schipper op is 
geweest Cornelis Jacobsz Man, alle alsnu te samen 
vereenight in eene Compe, Ons reverentelijck 
verthoont hebben hoe dat sij suppltn tot hare groote 
excessive costen & schaden, door verlies van schepen 
ende andere groote perijculen dit jegenwoordige 
loopende jaer, mette voorschreve vijff Schepen 
entdeckt & gevonden hadden seeckere nieuwe landen 
liggende in America tusschen Novam franciam ende 
Virginiam, sijnde de zee custen daer van gelegen 
opten Polus hoochte van veertich tot vijffenveertich 
graden, alsnu genaemt Nieu Nederlant, versouckende 
mitsdien (nademael wij inde voorlede Maent van 
Maert tot voorstant ende vermeerderinge van de 
Commertie hadden doen publiceren seecker Generael 
consent ende Octroij, houdende dat die geene die 
eenige nieuwe Passagien, havenen, Landen ofte 
plaetsen van doen voorts aen soude ontdecken, hij 
deselve alleenl[ijck]
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sal mogen bevaren, ofte doen bevaren voor vier reijsen, 
sonder dat niemant anders directelijck ofte [reijsen 
moet gelezen worden als keer/maal, dus vier keer mag 
men er op varen] indirectelijck deselve nieuwe 
ontdeckte ende gevonden Passagien, havenen, Landen 
ofte plaetsen sal mogen uijt de vereenigde Nederlan-
den beseijlen, bevaren ofte frequenteren voor dat den 
eersten bevinder ende ondecker deselve vier reijsen 
selffs sal hebben gedaen ende doen doen, binnen den 
tijt hem daertoe te limiteren bij verbeurte van de 
poenen int voorsz Octroij geexpresseert @a. doch wij 
hun [@a. betekent hier wellicht etcetera] behoorlijcke 
acte vant voorsz Octroij in forma gedepesch[eer]t 
souden willen verleenen, welck aen merckt, Soo ist dat 
wij in onse vergaderinge gehoort hebbende Pertinent 
Rapport vande remonstranten vande Ontdeckinge & 
bevinderinge van de voorschreve nieuwe landen opte 
voorsz Limite ende Geraden ende vandeselver 
wedervaren, Wij deselve Remonstranten (alsnu tsamen 
in eene Compe vereenicht) Geoctroijeert, ende 
geconsenteert hebben, Consenteren ende Octroijeren 
deselve mits desen, dat sij de voorsz nieuwe gevonden 
landen, leggende in America tusschen Novam franciam 

Transcriptie van de handelslicentie die de Staten-Generaal in 1614 verleenden 
aan de Nieuw Nederland Compagnie

ende Virginiam daer van de Zee Custen gelegen sijn 
opte Poli hoochte van veertich ende vijffenveertich 
graden, alsnu genaemt Nieuw Nederlant gelijck te sien 
is uijt de figuratieve Caerte door deselve getranssi-
geert, alleenlijck sullen mogen bevaren ofte doen 
bevaeren voor vier reijsen binnen der tijt van drie 
jaeren, Innegaende den eersten Januarij 1615 naestco-
mende ofte eer sonder dat ijmant anders directelijck 
ofte indirectelijck deselve nieuwe ontdeckte ende 
gevonden landen, havenen ofte plaetsen, binnen 
deselve drie jaren sal vermogen uijt deselve vereenigh-
de Nederlanden beseijlen, bevaren ofte frequenteren 
bij poene van confiscatie vande Schepen
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Schepen ende goederen daermede hier jegens sal 
werden geattenteert, ende een mulcte van vijftich duij-
sent Nederlantsen ducaten ten proffijte van de voorsz 
Bevinders, ofte ontdeckers, Behoudelijck dat wij bij 
desen met en verstaen eenige preiuditie ofte vermin-
deringe te doen aen onse voorgaende Octroijen ende 
Concessien Ende dat oock onse meeninge is, ingevalle 
eenige geschillen ofte differenten uijt dese onse 
Concessie commen te gerijsen ofte ontstaen, dat 
deselve bij ons sullen werden gedecideert, Ontbieden 
ende Bevelen daerom wel expresselick, alle Gouver-
neurs, Justicieren, Officieren, Magistraten ende 
Inwoonders der voorsz vereenighde Landen dat sij de 
voorszn Compe rustelijck ende vredelijck laten 
genieten & gebruijcken t volcomen effect van desen 
onsen Octroije ende Consent, Cesseren[de] allecontra-
dictien ende Empeschementen ter contraris want wij 
t’selve ten dienste van den Lande bevonden hebben, 
alsoo te behooren, Gegeven onder onsen Cachette 
Paraphure ende de signature van onsen Griffier in 
S’Gravenhage den xi October xvic ende veertien



veel te weinig aan de onafhankelijke Nederlandse 
zee- en kooplieden die er in de jaren ‘na Hudson’ 
op voet van gelijkheid zaken deden met de lokale 
bewoners. Daarbij zal die inheemse bevolking, 
de Eerste Amerikanen, voor het voetlicht worden 
gebracht als actoren, en niet, zoals zij tot nog toe 
in de aangenomen geschiedschrijving worden 
afgeschilderd, als decorstukken die men het 
liefst zoveel mogelijk probeert te negeren. Ten 
slotte zal blijken dat de grondvesten van Nieuw 
Nederland, en dus die van de staat New York, 
werden gelegd in 1614 nadat de Nederlandse 
zee- en kooplieden en de inheemse bevolking een 
verbond sloten12 dat voor voldoende veiligheid en 
stabiliteit zorgde om verdere ontwikkelingen in de 
Noord-Amerikaanse regio mogelijk te maken. 
In New York wordt overwogen om een historisch 
accurater geboortejaar voor de stad te kiezen. 
Maar de New Yorkers zouden de gelegenheid te 
baat kunnen nemen om meteen ook een accura-
ter geboortejaar voor hun staat te kiezen.

Proclamatie van Staten-Generaal leidt tot Nieuw 
Nederland Compagnie
De concurrentie tussen vrije zee- en kooplieden in de 
vallei van de Mauritius-rivier in de periode 1611–1613 
bleek zowel internationaal als nationaal problemen te 
veroorzaken en was ook niet goed voor de handel. 
Daarom, en om enige controle terug te krijgen op die 
vrije handelaren, vaardigde de Staten-Generaal in 
maart 1614 een proclamatie uit: eenieder die nieuw 
land, een nieuwe haven, een nieuwe passage of een 
nieuwe plaats ontdekte kon een exclusieve licentie 
krijgen voor het drijven van handel in dat gebied. Om 
in aanmerking te komen voor zo’n licentie verenigden 
concurrerende handelaren zich in verschillende 
compagnieën: de Australische Compagnie, de Noordse 
compagnie en de Nieuw Nederland Compagnie. In 
tegenstelling tot de twee andere compagnieën kreeg 
de Nieuw Nederland Compagnie een licentie voor een 
vrij korte periode (drie jaar), waarschijnlijk omdat 
Nieuw Nederland politiek gevoelig lag: het was ten 
slotte een gebied in Engels geclaimd land en daardoor 
mogelijk geen ‘nieuw ontdekt land’.
De licentie op deze foto is de originele handelslicentie die 
de Nieuw Nederland Compagnie op 11 oktober 1614 
kreeg van de Staten-Generaal, en die op 1 januari 1615 
van kracht werd.

Transcribent: Eric Ruijssenaars

12 Volgens de inheemse orale overlevering is dat verbond, de zogenoemde Kaswentha Treaty, in 1613 gesloten. De Haudenosau-
nee-indianen (voorheen de Iroquois Confederacy) herdachten die historische gebeurtenis in 2013. Er lagen ontegenzeggelijk 
politieke motieven aan die herdenking ten grondslag – de Haudenosaunee wilden met de herdenking de aandacht vestigen 
op hedendaagse milieuproblematiek en inheemse soevereine rechten.

De Two Row Wampum Belt

Volgens de inheemse orale overlevering is het verbond 
dat de Mohikanen, Mohawks en de Nederlandse zee- en 
kooplieden rond 1613 in de Hudson-vallei sloten, 
bezegeld met een band van wampum, buisvormige 
kralen gemaakt van Amerikaanse venusschelpen en 
wulken. Deze zogeheten Two Row Wampum Belt 
symboliseert de rivier van het leven (de witte kralen) 
waarop de Eerste Amerikanen in hun kano’s en de 
Nederlanders in hun zeilschepen gelijkwaardig, 
vreedzaam en broederlijk naast elkaar varen (de paarse 
banen), daarbij elkaars normen, waarden en wetten 
respecterend, zonder die aan de ander op te leggen. In 
de woorden van de Haudenosaunee:  “In one row is a 
ship with our White Brothers’ ways; in the other a canoe 
with our ways. Each will travel down the river of life side 
by side. Neither will attempt to steer the other’s vessel.”

http://honorthetworow.org/

Landkaart 1616, bron: Nationaal Nederlands Archief



Ere wie ere toekomt - Een voorproefje

Over de auteur

Ruim twintig jaar geleden is Hubert de Leeuw, 
overigens zonder enige academische scholing of 
basis, begonnen met het onderzoeken en bestu-
deren van de ontstaansgeschiedenis van Nieuw 
Nederland en New York. Hij heeft primaire (Neder-
landse) bronnen ontdekt die in de Anglo-Ame-
rikaanse historiografie buiten beschouwing zijn 
gelaten, of die inhoudelijk niet overeenstemmen 
met de interpretaties in de geschiedschrijving. 
Door die primaire bronnen in de historische con-
text te plaatsen en ze te interpreteren in relatie 
tot die context, is De Leeuw in staat geweest om 
een reconstructie te maken van een periode in de 
prille ontstaansgeschiedenis van Nieuw Nederland 
– en dus uiteindelijke de stad en de staat New 
York – die ten onrechte onderbelicht is gebleven in 
de geschreven en aangehouden geschiedenis. Een 
periode die aanmerkelijk belangrijker is geweest 
dan tot nog toe wordt aangenomen.
Zijn onderzoek leidde ertoe dat hij in de Ver-
enigde Staten het project New Netherland 
Beginnings opzette13. Dat project heeft nu een 

14 Het project ONN/NY omvat onder meer de website (http://nieuwnederland.org), een serie presentaties in den lande (te bestel-
len via de website) en het pamflet Ere wie ere toekomt, dat het eerste deel is van een tweeluik.

13 Het project New Netherland Beginnings (begonnen in 2013) kwam voort uit de Adriaen Block & Hendrick Christiaensen Historische 
Werkgroep (opgericht in 1994). Sinds 1994 heeft Hubert de Leeuw diverse activiteiten ontplooid: onder meer het initiëren van 
de reconstructie van Fort Nassau (1995) en van de bouw van een replica van het jacht de Onrust (1999), en het uitbrengen 
van een reeks Engelstalige pamfletten (2013) waarin op basis van met name primaire bronnen een zo getrouw en verantwoord 
mogelijke reconstructie wordt gemaakt van de periode 1609-1624, toen de ontstaansgeschiedenis van Nieuw Nederland en 
New York begon. Een serie NedeDutch-languagerlandstalige pamfletten, alsmede een documentaire en een speelfilm waar-
in deze nieuwe visie wordt uitgedragen, staan op stapel.

Nederlands vervolg gekregen onder de naam Het 
Ontstaan van Nieuw Nederland/New York (ONN/
NY)14. Het doel van het Nederlandse project is 
tweeledig.
Enerzijds wil het de Nederlandse academisch-his-
torische wereld ertoe oproepen om, veel meer en 
intensiever dan tot nog toe gebeurt, in detail te 
onderzoeken en in kaart te brengen wat er in de 
eerste twintig jaar van de zeventiende eeuw in en 

De Halve Maen komt binnen in Hoorn.

Hubert de Leeuw.



rond de Hudson-vallei in Noord-Amerika is voor-
gevallen. De Nederlandse academische historici – 
een enkele uitzondering daargelaten – hebben de 
Anglo-Amerikaanse interpretatie van de geschie-
denis door de eeuwen heen naar mijn idee te 
braaf en klakkeloos als de juiste aangenomen, 
terwijl dat een geschiedenis is waarin moedwillig 
onware en onvolledige elementen zijn opgeno-
men, uitsluitend ter rechtvaardiging van dubieuze 
Engelse en Anglo-Amerikaanse historische claims, 
beslissingen en gedragingen. 
Het is met andere woorden de hoogste tijd voor 
een frisse, Nederlandse interpretatie van de his-
torische feiten; een onbevangen, onbaatzuchtige 
interpretatie die is losgeweekt van academisch 
kolonialistische tendensen en egowetenschap-
pelijke motieven. Het is de hoogste tijd om onze 
vaderlandse geschiedenis te verrijken met het 
verhaal van de werkelijke grondleggers van stad 
en staat New York. Een eigen, Nederlands verhaal 
van de mannen van het eerste uur die, gedreven 
door pragmatisme en de drang tot handeldrijven, 
duurzame contacten legden met de inheemse 
Noord-Amerikaanse bevolking en zo de Neder-
landse, en in bredere zin Europese, aanwezigheid 
in de Hudson-vallei verankerden.
Het andere doel van het project ONN/NY is om 
dat veronachtzaamde, als niet-significant ter-
zijde geschoven stuk ontstaansgeschiedenis in 
Nederland breed onder de aandacht te brengen. 
Te vertellen over de sleutelrol die met name de 
onafhankelijke zee- en kooplieden Hendrick Chris-
tiaensz, Jacob Eelkens en Adriaen Block gespeeld 
hebben als wegbereiders voor het ontstaan van 
een Nederlandse provincie in de Nieuwe Wereld 
die uiteindelijk uitgroeide tot de stad en de staat 
die we vandaag de dag kennen als New York. 
Het is een verhaal dat het verdient om verteld te 
worden; net zoals de – Europese en inheemse – 
hoofdrolspelers in dat verhaal het verdienen om 
alsnog het historische krediet te krijgen waar ze 
recht op hebben. Ere wie ere toekomt.

Hubert de Leeuw pretendeert in geen geval de 
waarheid in pacht te hebben, maar uit de nieuwe 
gezichtspunten die hij aandraagt blijkt dat de 
aangehouden historische waarheid voor een 
groot deel gefundeerd is op leugens en onwaar-
heden. “Het wordt tijd dat we in het reine komen 
met de geschiedenis”, aldus De Leeuw, “opdat 

Nederlandse consul-generaal in New York bij 
herdenking verbond met Eerste Amerikanen
De Nederlandse consul-generaal in New York, Rob de 
Vos, begroette op 9 augustus 2013 de tweehonderd 
kanoërs die in het kader van de Two Row Wampum 
Campaign in dertien dagen tijd van het Onon-
daga-meer via de Mohawk- en de Hudson-rivier naar 
Manhattan waren gepeddeld. In zijn bewogen speech 
bedankte De Vos de Haudenosaunee voor het 
verwelkomen van de Nederlanders vier eeuwen eerder, 
en voor het feit dat ze hen hadden geleerd hoe te 
overleven in de Nieuwe Wereld. Door het roken van 
een pijp tabak met enkele Haudenosaunee-chiefs gaf 
de consul-generaal blijk van respect voor de oraal 
overgeleverde geschiedenis van de inheemse Ameri-
kaanse volken over een in 1613 gesloten overeenkomst 
dat door hen als een verdrag wordt gezien tussen 
Nederlanders en Eerste Amerikanen, al bevat die 
stelling volgens de academische historici een aantal 
controversiële elementen.

15 Vrij naar: Mr. S. Muller Fz., Geschiedenis der Noordsche Compagnie, Utrecht 1874. p. 5.

onze besluiten over de toekomst niet langer 
gebaseerd zijn op leugens over het verleden. 
Bent u een academisch historicus, dan nodig ik u 
van harte uit om de posities die ik in Ere wie ere 
toekomt inneem te gebruiken als hypotheses voor 
een degelijk, onbaatzuchtig onderzoek. Besef dat 
u eene leemte kunt aanvullen, die te lang in onze 
geschiedboeken bestaan heeft.15 Neemt u het pam-
flet ter hand als ‘geïnteresseerde leek’, dan wens 
ik u veel leesplezier toe en spreek ik de hoop uit 
dat u na lezing zult beamen dat het verhaal dat ik 
u verteld heb te mooi is om in het vergeetboek te 
belanden.”



Ere wie ere toekomt

Al meer dan twintig jaar is de Nederlandse onderne-
mer Hubert de Leeuw bezig met het onderzoeken van 
de ontstaansgeschiedenis van Nieuw Nederland, een 
17e-eeuwse Nederlandse provincie in Noord-Ame-
rika die we vandaag de dag kennen als de stad en de 
staat New York. Gedurende zijn onderzoek ontdekte 
De Leeuw tal van hiaten en halve waarheden in 
de bestaande beschrijvingen van die geschiede-
nis, waarbij met name de vrije handelaren van het 
eerste uur er nogal bekaaid van af komen. Medio 
mei 2016 verschijnt het eerste deel van een pamflet 
met de titel Ere wie ere toekomt, waarin De Leeuw 
zijn visie en de nieuw ontdekte waarheden over de 

ontstaansgeschiedenis van Nieuw Nederland, Nieuw 
Amsterdam en New York uiteenzet. In deze brochure 
krijgt u alvast een voorproefje van dat pamflet.

Wilt u op de hoogte blijven van de precieze verschij-
ningsdatum van het eerste deel van Ere wie ere 
toekomt, ga dan naar de website www.nieuwnederland.
org en voeg uw e-mailadres toe aan de mailinglijst. Op 
de site is tevens meer te lezen over Hubert de Leeuw 
en zijn prikkelende, nieuwe visie op het stuk Neder-
lands-Amerikaanse geschiedenis dat ten onrechte 
veel te lang onderbelicht is gebleven.


