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Voorwoord
Vroeger, toen iedereen nog gewoon rookte, haalde ik voor mijn moeder altijd pakjes Peter Stuyvesant: het pakje is nog steeds een
icoon uit de beeldenbibliotheek van mijn jeugd. Ik weet niet of het er nog steeds hetzelfde uitziet, maar als ik mijn ogen dicht doe,
kan ik het zó uittekenen. De man die in een flamboyante, drie-musketiers-achtige outfit was gestoken, stond fier en dapper afgebeeld op de achterkant van het pakje. Eronder stond (witte letters in een rood vlak) The man who founded New York, een tekst die
door mijn moeder moest worden vertaald, want ik kon nog nauwelijks lezen, laat staan dat ik dat Engels kon begrijpen. Maar het was
duidelijk: met deze Peter viel niet te spotten en zijn uitstraling maakte diepe indruk op mij. Steeds weer als ik de afbeelding bekeek,
voelde ik een soort trots gloeien in mijn borst: deze landgenoot (ik twijfelde er niet aan of het was een Nederlander) had toch maar
mooi de grootste stad gesticht in Amerika: de roem van deze voorvader straalde dus ook op mij af! Ik begreep wel dat New York er
nog niet zo uitzag als nu, maar toch: de vooruitziende blik, om daar iets te stichten, geweldig! Later dwarrelden allerlei geschiedkundige feitjes door die voorstelling heen en raakte ik ook enigszins aan het twijfelen of we hier niet met een historische indringer
te maken hadden, want was Columbus niet eerder op het toneel verschenen? Wat had die dan gesticht? En wat was er waar van het
verhaal dat New York tegen Suriname werd geruild? Ik ruilde wel eens postzegels met een vriendje maar zoiets kon toch niet met
steden of landen? Ik nam me voor het zo spoedig mogelijk na te vragen bij mijn onderwijzer, want die wist alles.
Atlantische Commissie

Dit boekje maakt resoluut een einde aan alle onzekerheden die mij toen bezighielden: in heldere taal staat de ontstaansgeschiedenis
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van Nieuw-Amsterdam beschreven, beginnend bij het moment dat Henry Hudson koers zette naar het westen. Het boekje voldoet
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aan alle eisen die je aan leermiddelen mag stellen. Het is beknopt en toch staat alles er in, het legt uit, maar is niet belerend, het
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stelt vragen maar geeft ook antwoorden en - misschien wel de beste aanbeveling - het is geschreven in uiterst leesbaar Nederlands.
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Daarom ervaar ik opnieuw een gevoel van trots, maar nu omdat ik een voorwoord mag schrijven bij deze uitgave van de Atlantische
Commissie: een boekje dat ik van harte bij u aanbeveel.

ISBN 978-90-73329-18-8
Hans Luyendijk
voorzitter Atlantische Onderwijscommissie

Eerste druk 2009
Redactie
De tekst is onder auspiciën van de Atlantische Onderwijscommissie geschreven door Jan-Jouke Mulder en Wietske Stans (stagiairs
Atlantische Commissie, september - december 2008). Berdien Wiegant en Matthijs van Duijn (stagiairs Atlantische Commissie, januari
- april 2009) scherpten de tekst aan. Hans Krabbendam heeft de inhoudelijke begeleiding verzorgd. De didactische- en eindredactie
is in handen van Maaike Dingemans-Derix.
Omslag: Nieuw-Nederland: Peter Stuyvesant en een indiaan (foto: Panoramio).
Vormgeving en druk
Thieme MediaCenter Nijmegen

© 2009 Atlantische Commissie
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Atlantische Commissie.
Noot van de uitgever: wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Mochten er personen of
instanties zijn die menen aanspraak te maken op bepaalde rechten, dan wordt hun vriendelijk verzocht contact op te nemen met de
uitgever.

~2~

~3~

Inhoudsopgave

Inleiding

Voorwoord		
Inhoudsopgave		
Inleiding			
Hoofdstuk 1 Ontdekkingsreizen
1.1 Inleiding
1.2 Machtsstrijd in Europa
1.3 Handelsbelang
1.4 Avontuur en wetenschap
Opdrachten
Verdieping: navigatie
Hoofdstuk 2 Nieuw-Nederland
2.1 Het bestuur
2.2 Handel
2.3 De indianen
2.4 Bevolking
Opdrachten
Verdieping: Adriaen van der Donck versus Peter Stuyvesant
Hoofdstuk 3 De Erfenis
3.1 De overdracht
3.2 Politieke erfenis
3.3 Culturele erfenis
Opdrachten
Verdieping: Tolerantie
Begrippen en personen
Verantwoording		
Tijdsbalk			

3
4
5
6
6
7
8
9
11
12
13
13
14
15
16
18
19
21
21
22
23
25
26
27
30
31

Het jaar 2009 staat in het teken van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Amerika. Henry Hudson ontdekte in 1609 het eiland
Manhattan. De Nederlanders vestigden op dit eiland de nederzetting Nieuw-Amsterdam. Deze nederzetting zou uitgroeien tot het
huidige New York. Vandaar dat 2009 is uitgeroepen tot het Hudsonjaar.
Met dit lesmateriaal staan we stil bij het Hudsonjaar. In de geschiedenisles wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse
Opstand en het kolonialisme. Toch zijn maar weinigen van jullie bekend met Nieuw-Nederland. Misschien weet je nog wel dat New
York ooit in Nederlandse handen was. Maar hoe zat dat nou precies? Met dit boekje wordt deze kennis aangevuld.
Wat bewoog mensen ertoe een lange en gevaarlijke reis over de oceanen te maken? Waarom stichtten zij nederzettingen in de wildernis? Wie waren de mensen die in deze koloniën leefden? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord.
Dit lesboekje bestaat uit drie hoofdstukken. Ieder hoofdstuk is opgebouwd uit een aantal paragrafen en een verdieping. Achterin is
een overzichtelijke tijdsbalk opgenomen en tref je een uitgebreide begrippen- en personenlijst aan. Alle oranjegedrukte woorden en
personen zijn in die lijst terug te vinden.
In het eerste hoofdstuk komen de motieven aan bod die er waren om de wereld te ontdekken. Ook wordt duidelijk waarom Europese
staten ver weg van het eigen land nederzettingen bouwden.
In het tweede hoofdstuk wordt het dagelijkse leven in Nieuw-Nederland verder uitgewerkt. Ook komt aan bod hoe zij met de indianen omgingen. Het leven in een kolonie was niet altijd even makkelijk. Daarom wordt ook ingegaan op de problemen die er heersten.
De Nederlandse kolonie werd in 1664 veroverd door de Engelsen. Toch hield de Nederlandse invloed hier niet mee op. In het derde
en laatste hoofdstuk zul je zien hoe deze invloed nog lang na het vertrek van de Nederlanders doorwerkte.
De auteurs wensen je veel leesplezier!
Jan-Jouke Mulder
Wietske Stans
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Hoofdstuk 1 Ontdekkingsreizen

1602

1625

1609

1648

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag
waarom er ontdekkingsreizen gemaakt
werden en kijken we naar hoe deze

In dit hoofdstuk kom je te weten waarom men in de tijd van Henry Hudson op
ontdekkingsreis ging en welke motieven hierbij een rol speelden. In de verdieping kom je
meer te weten over de instrumenten die hij nodig had bij zijn oversteek van de oceaan.

reizen plaatsvonden. In 1.2 lees je over
de machtsstrijd tussen de verschillende
Europese mogendheden, die zich door
de ontdekkingsreizen over de hele
wereld verspreidden. In 1.3 komt het
handelsbelang aan de orde en 1.4 gaat

1.1 Inleiding

Hij was zeker niet de enige ontdek-

over avonturisme en de ontwikkeling

Toen Henry Hudson in 1609 met het

kingsreiziger. Sinds de verbetering van

van de wetenschap. Tot slot kom je in

VOC-schip ‘De Halve Maen’ de haven

de zeilschepen werd er in Europa steeds

de verdieping meer te weten over de

van Amsterdam verliet, was het inmid-

meer handel gedreven met Indië, waar

(experimentele) navigatie en cartografie

dels al zijn derde grote ontdekkingsreis.

veel exotische producten vandaan

ten tijde van Hudsons reis.

1.2 Machtsstrijd in Europa
Van het Nederland dat we tegenwoordig
kennen, was in de 16e eeuw nog geen
sprake. Wat nu Nederland is, bestond

De Nederlandse Opstand, die ook be-

veroverde in 1628 de Spaanse zilvervloot.

toen uit gewesten die onderdeel

kend staat als de Tachtigjarige Oorlog,

Door deze daad is hij tot de dag van

uitmaakten van het katholieke Spanje.

viel voor een groot deel samen met de

vandaag nog bekend.

Aan het begin van de

16e

eeuw begon-

Gouden Eeuw. Met deze term wordt

nen veel Nederlanders zich aangetrok-

de periode van grofweg de 17e eeuw

Hudson leefde dus in een rumoerige tijd,

ken te voelen tot het protestantisme.

bedoeld, waarin de Republiek tot grote

met veel oorlogen en conflicten. Spanje

kwamen die in Europa veel geld ople-

De inwoners van de gewesten wilden

economische bloei kwam en één van de

en Portugal waren sinds het einde van de

verden. Een bootreis heen en weer naar

geen onderdeel meer uitmaken van het

rijkste zeevarende mogendheden van

middeleeuwen (rond 1500) de machtig-

Indië duurde gemiddeld acht maanden

katholieke Spanje en kwamen in 1568

Europa werd.

ste landen van Europa geworden. Later

en veel bemanningsleden overleden

in opstand. In 1581 riepen zij met de

tijdens de tocht door ziektes en stormen.

Akte van Verlating, de Republiek der

Gedurende de opstand probeerden de

deze positie over. Spanje en Portugal

Handelaren en ontdekkingsreizigers

Zeven Verenigde N
 ederlanden uit. Deze

Nederlanders de Spaanse handel met

stuurden veel ontdekkingsreizigers de

dachten dat Indië ook via een andere

oorlog eindigde pas in 1648, toen Spanje

zijn koloniën zoveel mogelijk te versto-

wereld in op zoek naar gebieden om mee

route bevaren kon worden. Het doel van

de onafhankelijkheid van de Republiek

ren en zelf een graantje mee te pikken.

te handelen. In het door paus Alexander

de meeste ontdekkingsreizen uit die tijd

erkende.

Piet Hein, een Nederlandse zeevaarder,

VI opgestelde Verdrag van Tordesillas

Christoffel Columbus

namen Nederland, Engeland en Frankrijk

uit 1494 verdeelden zij het pas ontdekte

was dan ook om een nieuwe vaarroute
naar Indië te ontdekken, die wellicht

continent Amerika in twee delen. Dit ver-

sneller en daardoor goedkoper was.

Piet Hein

In plaats van deze doorgang te vinden,

Piet Hein (1577-1629) veroverde in 1628 de Spaanse zilvervloot bij Mexico. In 1844 werd
een lied, gebaseerd op een oudere versie, geschreven ter ere van deze daad. Tot op de dag van
vandaag wordt dit lied nog gezongen op feestdagen.

stuitten de ontdekkingsreizigers echter

drag werd opgesteld om een concurren-

val het vasteland van Amerika ‘ontdekt’.
In zijn zoektocht naar een westelijke
doorgang naar Indië kwam hij terecht
op een Caribisch eiland. Pas tijdens de
reis van Amerigo Vespucci in 1499-1500
werd duidelijk dat Columbus niet op
Indië, maar op een heel nieuw continent
was gestuit. Zelf bleef Columbus dat tot
aan zijn dood ontkennen. Het nieuwe
continent werd uiteindelijk Amerika ge-

Replica van de Halve Maen

Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
De zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje
Piet Hein!, Piet Hein
Piet Hein, zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot
Zijn daden bennen groot
Hij heeft gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen de Zilvervloot

van de Inca’s en Azteken, Portugal kreeg
van Spanje en Portugal groeide door de
handel in zilver en goud.
Ook Frankrijk en Engeland stuurden
schepen erop uit om de zeeën te verkennen en handelsposten op te zetten.
Tegen het einde van de 16e eeuw verloor
Portugal veel macht en werd het zelfs
een onderdeel van Spanje. Tussen de
verschillende Europese mogendheden
heerste dus een machtsstrijd om het

noemd, naar Amerigo Vespucci.
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voorkomen. Spanje veroverde de rijken
het gebied dat nu Brazilië is. De rijkdom

steeds op nieuw land. In 1492 had bijvoorbeeld Christoffel Columbus bij toe-

tiestrijd tussen beide mogendheden te

bezit van overzeese handelsposten.
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1568

1492
Naast de machtsstrijd om koloniën,
woedden er in de tijd van Hudson ook
godsdienstoorlogen tussen katholieken
en protestanten. Koning Filips II van
Spanje probeerde het opkomende protestantisme in de Nederlandse gewesten
en Duitsland te onderdrukken. Mede uit
onvrede over dit beleid begonnen de
Nederlanders de opstand voor onafhankelijkheid. Heel Europa was in de ban
van deze religieuze tegenstelling. In 1555
kwamen de Europese vorsten overeen
dat de vorst van een bepaald gebied

1581

1602

1625

1609

•

lange reis minstens eenmaal stoppen om

De ontdekkingsreiziger

water en voedsel aan te vullen. De VOC

werd in dienst genomen

kreeg van de Republiek het recht om

door de VOC om de

gebieden te bezetten, oorlog te voeren

Noordoost-passage naar

en internationale handelsverdragen te

Indië te vinden, maar in

sluiten.

plaats daarvan zette hij

1648

als eerste Europeaan voet

Niet alleen tussen staten, maar ook

aan wal op het eiland

tussen handelsmaatschappijen was er

Manathans, dat 400 jaar

veel concurrentie in het begin van de

later zou zijn uitgegroeid

17e eeuw. Om die concurrentie terug te

tot het ‘centrum van de

dringen, gaven staten het alleenrecht op

wereld’.

vaarroutes en handelswaren aan handels-

zijn eigen geloof aan zijn onderdanen

maatschappijen zoals de VOC. Dit wordt
zo’n monopolie kon de VOC meer winst

1.4 Avontuur en
wetenschap

(vertaling: ‘wiens gebied, diens geloof’)

zich zodat de zeilschepen zeewaardig en

en vaarroutes zodat er vanaf 1595 ook

maken. Een andere reden voor het af-

Tegenwoordig is het heel

samengevat. De problemen werden

veel sneller werden. De exotische pro-

Nederlandse expedities naar Indië plaats

dwingen van monopolies waren de hoge

gebruikelijk dat producten

hierdoor niet helemaal opgelost. Van

ducten uit Zuidoost-Azië konden nu in

konden vinden. Er werden verschillende

kosten en risico’s van de expedities. Door

‘wetenschappelijk getest’

1618 tot 1648 woedde de Dertigjarige

grote hoeveelheden en veel sneller naar

handelsmaatschappijen opgericht om

middel van de monopolies konden han-

worden. Reclames bewe-

Oorlog op wat nu Duits grondgebied is.

Europa worden verscheept. Vanwege de

deze expedities te financieren. In 1602

delsreizen beter worden georganiseerd.

ren dat ‘de wetenschap’

Bijna alle Europese mogendheden voch-

grote vraag naar de exotische nieuwighe-

gingen al deze afzonderlijke ondernemin-

Daardoor werden de reizen veiliger en

heeft aangetoond dat

ten met huurlegers tegen elkaar in deze

den was er veel geld te verdienen in de

gen op in de Verenigde Oost-Indische

daalden de kosten.

hun product werkt. In de

zeer bloedige strijd.

specerijenhandel. Zo werd peper bijvoor-

Compagnie (VOC) om beter te kunnen

middeleeuwen was dit niet gebruikelijk.

beeld het ‘zwarte goud’ genoemd en

concurreren met de Portugezen en in-

De kennis van de wereld was gebaseerd

Om oorlogen te kunnen betalen en om

waren koffie en thee elitedrankjes. Door

middels ook de Engelsen. Om te kunnen

op de bijbel en op theorieën van oude

andere landen te vlug af te zijn, namen

het zouten van voedsel (pekelen) bleef

investeren in expedities, zamelde de

Griekse filosofen. Maar aan het einde

testten zij hun nieuwe inzichten. Zo

staten ontdekkingsreizigers als Hudson

het eten langer houdbaar. Als je bedenkt

VOC geld in door aandelen te verkopen.

van de middeleeuwen begonnen mensen

begon de opkomst van wetenschap in de

in dienst om nieuwe gebieden en han-

dat mensen in die tijd geen koelkast had-

Mensen konden als het ware een stukje

de wereld opnieuw te ontdekken. Ze

Westerse wereld.

delsmogelijkheden te ontdekken. Henry

den, kun je wel bedenken hoe populair

eigendom van het bedrijf kopen (een

kwamen erachter dat oude ideeën over

Hudson had al twee ontdekkingstochten

zout was.

aandeel) en deelden dan ook in de winst.

de wereld niet altijd klopten. Daarom

Mannen als Copernicus en Galilei

gingen ze de wereld onderzoeken en

hielden zich bezig met de sterrenkunde.

mocht opleggen. Dit principe werd met

Een aandeel van de VOC

de Latijnse term ‘cuius regio, eius religio’

ondernomen voor een Engelse han-

ook wel een monopolie genoemd. Door

delsmaatschappij. Omdat deze tochten

De Portugezen hadden de trend gezet

Vanwege de concurrentie tussen de ver-

De VOC kreeg bijvoorbeeld het mo-

weinig hadden opgeleverd, wilden ze

met de specerijenhandel in Indië. Van

schillende mogendheden op zee werden

nopolie op de handelsroute rond Kaap

hem geen nieuwe opdracht geven. De

1498 tot 1595 bezat Portugal het han-

er op belangrijke punten handelsposten

de Goede Hoop en door de Straat van

Nederlanders daarentegen waren maar

delsmonopolie in dit gebied. In de loop

gevestigd. Op deze manier probeerde

Magellaan. Tussen 1622 en 1670 ver-

wat bereid om de ervaren zeeman voor

der jaren had de Republiek voldoende

men de doorgang van de goederen vei-

overde de compagnie het alleenrecht op

hun eigen belangen in te zetten.

kennis ontwikkeld in de vorm van kaarten

lig te stellen. Een schip moest tijdens de

handel van nootmuskaat, foelie, kaneel
en kruidnagelen. Vanwege het mono-

1.3 Handelsbelang
Een kopje thee bij het ontbijt, zout en

poliesysteem werd het voor de andere
mogendheden belangrijk om nieuwe
vaarroutes naar dit winstgevende deel

peper in de soep. Voor ons zijn kof-

van de wereld te vinden. Handelaren

fie, thee en specerijen de normaalste

en ontdekkingsreizigers hoopten dat

zaak van de wereld. In de tijd van Henry

het mogelijk was om via de Noordelijke

Hudson waren dit echter dure en exoti-

IJszee ten noorden van Rusland of via de

sche producten die uit het Verre Oosten

Noordwest-passage ergens in Noord-

afkomstig waren. Al sinds mensenheuge-

Amerika in Indië te komen. In 1.1 heb

nis werd er vanuit Europa met dit gebied

je al geleerd dat de meeste ontdek-

handel gedreven over land. Deze route

kingsreizigers eigenlijk op zoek waren

over land was gevaarlijk en duurde zó

naar een nieuwe doorgang naar Indië,

lang dat veel producten bij aankomst

waarbij er steeds op onbekend gebied

bedorven waren. Vanaf ongeveer de

werd uitgekomen. In dit licht is ook de

15e eeuw ontwikkelde de scheepsbouw

expeditie van Henry Hudson te plaatsen.
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De laatste twee reizen van Henry Hudson
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Hudson met zijn zoon in een sloep aan het
einde van zijn laatste reis.

1568

1492

1581

1602

1625

1609

•
Opdrachten

Newton ontwikkelde nieuwe theorieën
voor de natuurkunde. Door de ontdekkingsreizen zagen mensen in dat de

Opdracht 6
Henry Hudson was op zoek naar een noordelijke doorgang
naar Indië.
a.	Waarom was die doorgang via de Noordpool niet mogelijk?
b.	Nog steeds is het niet mogelijk om boven Canada langs
naar Azië te varen. Toch is er nu een kortere vaarroute
naar Azië via Amerika. Zoek met behulp van een atlas uit
hoe die route loopt.
c.	Ook voor de oostelijke vaarroute naar Azië is een alternatief gevonden. Zoek uit via welk kanaal deze route loopt.

Opdracht 1
De ontdekking van het eiland Manathans (Manhattan).
a. Wie ontdekte dit eiland?
b. In welk jaar ontdekte hij dit eiland?
c. Wat was de naam van zijn schip?
d.	In opdracht van welke handelsonderneming vaarde hij?

wereld veel groter was en anders in
elkaar zat dan ze eeuwenlang gedacht
hadden. Al deze nieuwe ontdekkingen
en ideeën leidden tot nieuwsgierigheid. Veel mensen ontwikkelden nieuwe
methoden om de wereld te ontdekken.
Henry Hudson was ook met dit ontdek-

Opdracht 2
Noem 5 zeevarende mogendheden uit de 16e en 17e eeuw.

kingsvirus besmet. Als zeevaarder kende
hij de grote namen van ontdekkingsreizigers als Columbus en Magellaan. Hij was
vastbesloten om de noordelijke doorgang naar Indië te ontdekken. Dit zou
ervoor zorgen dat zijn naam naast die

aan zijn opdracht te houden en voer naar

trouwe bemanningsleden en zijn nog

van de andere grote ontdekkingsreizigers

Amerika.

jonge zoon. Er is hierna nooit meer iets
van hem vernomen.

zou komen te staan.

Tijdens zijn reis stuitte hij op wat tegenDoor zijn verlangen naar avontuur en

woordig de rivier de Hudson bij New

Het duurde tot 1624 voordat de kolonisa-

rijkdom ging Hudson op reis. Twee keer

York is. In eerste instantie dacht hij dat

tie van het gebied dat Nieuw-Nederland

werd hij ingehuurd door de Engelse

deze rivier de gezochte doorgang zou

werd genoemd echt op gang kwam.

Muscovy Company om de doorgang

zijn. Hij schreef in zijn logboek dat de

Het ging economisch erg goed met de

naar Indië te ontdekken. De Muscovy

baai goed geschikt was om als haven te

Republiek en dat betekende dat er niet

Company was, net als de Verenigde

dienen. Ook merkte hij op dat het land

veel mensen waren die uit Nederland

Oost-Indische Compagnie, een handels-

uitermate geschikt was voor landbouw.

weg wilden om kolonist te worden.

maatschappij. Bij zijn eerste tocht in 1607

Het land waar hij over sprak was het

‘Gelukkig’ stroomden er veel politieke

kwam hij tot vlak bij de Noordpool. Bij

eiland dat door de indianen Manathans

vluchtelingen vanuit heel Europa naar de

zijn tweede reis in 1608 bereikte hij Nova

werd genoemd. Dit eiland werd de basis

Republiek. De Republiek stond namelijk

Zembla bij Rusland. Zijn derde reis deed

van de Nederlandse kolonie Nieuw-

bekend als tolerant tegenover mensen

hij in opdracht van de Nederlandse VOC.

Nederland. Omdat hij ook bij deze reis

met andere meningen en geloven. Veel

Hij kreeg de opdracht de Noordoost-

niet de passage had gevonden, probeer-

van deze vluchtelingen vonden het

passage boven Rusland te ontdekken.

de hij het een jaar later nog eens. Maar

aantrekkelijk om een nieuw leven te

Maar Hudson was er van overtuigd dat

tijdens de verkenning van de huidige

beginnen als kolonist. Nieuw-Amsterdam

er een doorgang was naar Indië via

Hudsonbaai bij Canada sloeg zijn beman-

werd in 1625 gesticht en daarmee was

de Noordwest-passage langs Noord-

ning aan het muiten. Ze zetten Hudson

de kolonisatie van Manathans een feit.

Amerika. Daarom besloot hij zich niet

van boord in een sloep samen met wat

1492

Christoffel Columbus ontdekt Amerika

1568

Begin Tachtigjarige Oorlog

Opdracht 3
In de 16e en 17e eeuw waren er verschillende religieuze conflicten tussen protestanten en katholieken.
a.	Welke van de volgende staten waren katholiek: Engeland,
Portugal, Spanje, Frankrijk, Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden?
b.	Leg uit wat het verband is tussen deze religieuze conflicten
en de ontdekkingsreizen.
Opdracht 4
De handel in exotische producten leverde veel geld op.
a.	Noem 4 voorbeelden van deze ‘exotische’ producten.
b.	Om de dure ontdekkingsreizen te bekostigen probeerden
de VOC en andere handelsmaatschappijen monopolies
te verkrijgen op handelswaar of handelsroutes. Waarom
waren die monopolies zo belangrijk?
c.	Tegenwoordig wordt monopolievorming door de overheid
zoveel mogelijk tegengegaan. Waarom is dat, denk je?
d.	Toch zijn er in Nederland nog wel een paar diensten waar
bepaalde bedrijven het monopolie op hebben. Probeer
met behulp van kranten en/of het internet hier een voorbeeld van te vinden.
e.	Geef ook een voorbeeld van een bedrijf dat in de afgelopen jaren zijn monopoliepositie verloor.
Opdracht 5
Gevonden vaarroutes werden geheim gehouden. Waarom
denk je dat handelsondernemingen, zoals de VOC, dit deden?

1581 	Oprichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
1602

Oprichting VOC

1609

Henry Hudson ontdekt het eiland ‘Manathans’

1625

Stichting Nieuw-Amsterdam

Opdracht 7
Henry Hudson maakte in zijn leven vier ontdekkingsreizen om
de noordelijke doorgang naar Indië te vinden.
a.	Noem de vier plaatsen waar hij tijdens zijn reizen strandde.
b.	Hudson was niet de enige die probeerde de noordelijke
doorgang te vinden. Zoek met behulp van de atlas of het
internet uit welke ontdekkingsreizigers dit ook probeerden.

Opdracht 8
Aan het eind van de middeleeuwen kwam de wetenschap in
opkomst. Oude wereldbeelden die gebaseerd waren op de
bijbel bleken niet meer te kloppen.
a.	Geef een bekend voorbeeld van zo’n oud wereldbeeld dat
niet bleek te kloppen.
b.	Leg uit wat het verband is tussen de opkomst van de wetenschap en de opkomst van ontdekkingsreizen.
Opdracht 9
Leg in eigen woorden uit wat de volgende begrippen betekenen:
a. Gewesten
b. Cuius regio, eius religio
c. Kolonie
d. Handelsmonopolie
e. Aandeel

1648 	Einde Tachtigjarige Oorlog, Spanje erkent de onafhankelijkheid van de Republiek
De Halve Maen in de Hudson: ontmoeting met indianen.
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1648
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Hebben jouw ouders een TomTom in de auto? Het is toch wel handig
om niet meer met een uitgevouwen kaart op schoot de weg te hoeven
vinden als je ergens onbekend bent. Als je weleens in de kajuit van een
modern schip bent geweest, is je vast het radarsysteem wel opgevallen.
Al deze handige ‘gadgets’ waren er echter nog niet in de tijd van Henry
Hudson. In deze verdieping leer je hoe de ontdekkingsreizigers wisten
waar ze heen gingen.

bepalen. Met een jacobsstaf was
de breedte van je positie op de
kaart vast te stellen. Om achter
de lengtegraad te komen, moest je
meten hoe lang je in een bepaalde
richting was gevaren. Dit was niet
bepaald een betrouwbare methode.
Ontdekkingsreizigers zaten er
soms honderden kilometers naast,
wat de ontdekking van onbekend
gebied in de hand werkte. Een
Gerardus Mercator
nocturlabium was een nachtelijke
zonnewijzer om ’s nachts de tijd te bepalen en een astrolabium was
een soort kaart van de sterrenhemel, waardoor je weer ingewikkelde
berekeningen kon maken voor het bepalen van je positie.

Een deel van de beroemde Piri Reis-kaart. Deze portolaan (zeilkaart) uit
1513 geeft een overzicht van de meest gebruikte zeevaartroutes van die tijd.
Bij het navigeren waren zeevaarders vroeger hoofdzakelijk aangewezen
op hun blote oog en op kennis van de stand van zon en sterren. Zoveel
als mogelijk was probeerden de stuurmannen evenwijdig aan de kustlijn te varen, zoals dat waarschijnlijk het geval was bij de reizen naar
Indië om Afrika heen. Bij het oversteken van de oceaan ging deze
techniek helaas niet op en oriënteerden de zeevaarders zich voornamelijk op de Poolster.
Ten tijde van Hudsons oversteek van de Atlantische Oceaan waren
er gelukkig al verschillende instrumenten uitgevonden waar Hudson
gebruik van kon maken bij de navigatie. De vaarsnelheid werd net als
tegenwoordig gemeten in knopen. Hoewel de snelheid nu automatisch
op een besturingspaneel zal oplichten, moest Hudson een touw met
knopen achter zijn boot hangen om te kunnen berekenen hoeveel
knopen per uur hij voer.
Een kompas kennen we allemaal wel: handig voor als je verdwaalt in
het bos en in de tijd van Hudson kon je er je ook vaarrichting mee

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Een positiebepaling is weinig waard als je hem niet kan weergeven.
Kaarten in die periode waren niet heel precies. Het was een probleem
om de ronde aardbol op een plat vlak te tekenen. Verschillende kaartenmakers hebben geprobeerd een zo goed mogelijk beeld van de aarde
op een kaart te drukken. De Vlaming Mercator was een van hen en
zijn mercatorprojectie in 1569 maakte het mogelijk om een rechte
lijn te varen, waardoor het aangeven van je eigen positie na een gevaren koers duidelijker en preciezer werd. Bij deze kaartprojectie wordt
de aarde als het ware opengevouwen om op een plat vlak af te kunnen
drukken. Het lastige van de Mercatorprojectie is dat de gebieden ver
van de evenaar groter lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Ondanks alle
ontwikkelde instrumenten heeft Hudson de Noordwest-passage nooit
gevonden. Maar zelfs met een TomTom was het hem toentertijd niet
gelukt, omdat de doorgang geblokkeerd werd door pakijs.

Hoofdstuk 2 Nieuw-Nederland

•

In dit hoofdstuk leer je hoe het dagelijks leven eruit zag in Nieuw-Nederland. De vraag die
je daarbij kan stellen is: ‘Was Nieuw-Nederland echt een nieuwe samenleving?’ Je leert
hoe de kolonie bestuurd werd, wie er woonden en hoe zij hun brood verdienden. Ook
kom je te weten hoe de inwoners met de indianen omgingen.
2.1 Het bestuur

tegen de indianen begon (zie 2.3), stuitte

Vanaf 1621 kreeg Nederland steeds meer

dit veel inwoners tegen de borst. De

interesse in het door Hudson ontdekte

oorlog maakte de handel met de india-

Nieuw-Nederland en de overzeese han-

nen onmogelijk. Er ontstond protest en

del. In dat jaar werd de West-Indische

de inwoners eisten meer inspraak. Kieft

Compagnie (WIC) opgericht om handel

stelde hierop een adviesraad in. Deze

te drijven met het continent Amerika.

raad bestond uit twee personen, waar-

Ook de kaapvaart tegen Spaanse

onder hijzelf. Het conflict liep hoog op

schepen werd weer toegestaan na een

en de inwoners stuurden een brief naar

pauze (het Twaalfjarig Bestand) in de

het bestuur van de WIC en de Staten-

Tachtigjarige Oorlog. In 1624 stuurde de

Generaal. In de brief vroegen zij Kieft

WIC het eerste schip met kolonisten naar

terug te roepen en een nieuwe gouver-

Nieuw-Nederland. Daar stichtten zij in

neur aan te stellen.

1625 de stad Nieuw-Amsterdam. De WIC
benoemde Cornelis May tot de eerste

Deze nieuwe gouverneur kwam er in

gouverneur van de kolonie.

1647: Peter Stuyvesant. Hij was een
stugge leider en zag de brief over Kieft

De gouverneur had de absolute leiding

Willem Kieft

als verraad aan de compagnie. Hij stelde
wel met tegenzin een raad in van negen

over de kolonie. Als een militair comman-

Opdracht: navigatie
Verbind de beschrijving van de verschillende navigatie-instrumenten
met de bijbehorende afbeelding.
a.	Een kompas is een navigatie-instrument om de richting ten
opzichte van het noorden te bepalen.
b.	De mercatorprojectie is een kaartprojectie om je positie op zee
mee aan te geven.
c.	De jacobsstaf is een meetinstrument waarmee de hoek van de zon
ten opzichte van de horizon bepaald kan worden.
d.	Het astrolabium is een instrument bestaande uit draaischijven
waarmee de plaats van sterren bepaald kan worden.
e.	Met een nocturlabium is het mogelijk om ’s nachts de tijd te
bepalen aan de hand van de positie van de Poolster.

Afbeelding 3
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Afbeelding 4

1653

1643

1621

Verdieping: navigatie

deur loste hij problemen op in naam van

werkten niet in dienst van de compagnie.

‘mensen van aanzien’ uit de kolonie om

de WIC. Deze manier van leiding geven

Nieuw-Nederland bestond niet alleen

hem te adviseren. Hiermee probeerde

was effectief voor de handelsposten van

uit de stad Nieuw-Amsterdam, maar uit

hij de gemoederen wat te sussen. In de

de WIC, zoals bijvoorbeeld Curaçao. De

meerdere kleine nederzettingen.

verdieping kun je meer lezen over de
strijd van de burgers om meer inspraak in

kolonie Nieuw-Nederland was echter

meer dan een gewone handelspost. Veel

Toen de zesde gouverneur, Willem Kieft,

inwoners werkten mét de WIC samen en

in 1643 op eigen houtje een oorlog

hun bestuur.

De West-Indische Compagnie (WIC)

Henry Hudson voer onder VOC-vlag toen hij voet aan wal zette op het eiland
Manathans. Bij de vestiging van de handelskolonie Nieuw-Nederland in 1624
was echter de West-Indische Compagnie (WIC) betrokken. Deze compagnie
bestond van 1621 tot 1792 en was verantwoordelijk voor de handel met het
westelijk halfrond. De ‘Heren XIX’ bestuurden de WIC. Zij vertegenwoordigden de vijf afdelingen, ook wel ‘kamers’ genoemd: Amsterdam, Zeeland, Maze,
Stad en Lande en Noorderkwartier. Een ander doel van de compagnie was, tot
aan de vrede met Spanje, in 1648 de kaapvaart op
Spaanse schepen. De belangrijkste handelsproducten
van de WIC waren tabak, suiker, goud en Afrikaanse
slaven. De WIC is qua winstgevendheid altijd het
kleine broertje van de VOC gebleven.

Afbeelding 5

Peter Stuyvesant
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1621

1625

1624

len behandeld, zoals Jack Sparrow door
de Engelse autoriteiten. Sterker nog,
piraten en kaapvaarders waren in NieuwNederland gerespecteerde leden van de
gemeenschap. Een belangrijk doel van
de kolonie was namelijk om te dienen als
uitvalsbasis in de kaapvaart tegen Spanje
in de Tachtigjarige Oorlog.

1626

1643

4
5
6
1
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1647

•
1

Een negatief gevolg van de toegestane

De indianen waren onder-

vrije handel op Manhattan was de toe-

ling net zo verdeeld als de

voer van sewant van slechte kwaliteit. Dit

Europese mogendheden.

leidde tot problemen met betalingen.

Ze leefden in stammen, die

Als oplossing schreef het bestuur van de

cultureel en economisch

kolonie een bevel uit om sjoemelaars een

sterk van elkaar verschilden.

boete op te leggen en de waarde van de

Zo waren er bijvoorbeeld

goed geslepen sewant vast te leggen.

Mohawk, Mahicanen,

1653

Lenape, Montauk en

Logo van Nieuw-Nederland
Nieuw-Nederland was met de jaren in
verval geraakt en de oorlog van Kieft had
dat proces versneld. Stuyvesant zag het

Wall Street is vernoemd naar de muur die er
vroeger stond toen New York nog Nieuw-Amsterdam was. Tegenwoordig is Wall Street het
centrum van de (aandelen)handel in New York.

als zijn taak om de kolonie weer nieuw
leven in te blazen. Het voortbestaan van
de kolonie werd onder meer bedreigd
door de omringende Engelse koloniën.

Ook slaven waren belangrijke handels-

Wickquasgeck. De indi-

waar in Nieuw-Nederland. In eerste

anen concurreerden met

instantie wilde de WIC haar handen hier

elkaar in de handel, net

niet aan vuil maken. Uiteindelijk veran-

als de Nederlanders en de

derde het compagniebestuur van mening

Engelsen dat deden. De WIC

toen duidelijk werd hoeveel geld eraan

verbood de kolonisten zich

verdiend kon worden.

in de strijd tussen de india-

nen te mengen. Ook moes-

2.3 De indianen

ten zij eerlijk en oprecht met
de indianen omgaan. Toch

Toen de indianen in 1609 Hudson langs

bleven conflicten niet uit.

den met elkaar om handelsroutes. Deze

Hoewel de WIC op Manathans goede

zagen varen, roeiden ze naar zijn ‘groot

Gedurende het bestaan van

strijd mondde uit in drie Engelse oorlo-

handel dreef, was de kolonie als geheel

huis met veel kleuren’ toe. Ze toonden

de kolonie wisselden peri-

gen in 30 jaar. Via een aantal verdragen

rond 1630 niet winstgevend. Nieuw-

hem de producten die ze maakten.

odes van geweld en vrede

met de leiders van de Engelse koloniën

Nederland was in die periode volledig

Volgens de bemanning van het schip

elkaar af. Indianen liepen af en aan in

wist Stuyvesant de grenzen van Nieuw-

afhankelijk van de (bever)pelshandel.

gedroegen deze indianen zich waardig,

de nederzettingen om te handelen met

Ook de andere motieven om Neder

Rond 1634 pakten de Fransen vanuit het

maar voorzichtig en nieuwsgierig. Op

de blanken. Nog jaren na de verovering

landse nederzettingen te stichten in

noorden de Nederlandse handel met de

andere plaatsen ontstonden juist scher-

van Nieuw-Nederland door de Engelsen

In 1652 kregen de burgers, onder leiding

Noord-Amerika waren van economische

indianen af. De jonge Harmen van den

mutselingen met de lokale bevolking. De

hadden zij tolken nodig om met indianen

indianen. Hij betaalde hiervoor met han-

van Adriaen van der Donck, wat ze

aard. Nieuw-Nederland was voornamelijk

Bogaert kreeg de wanhopige opdracht

kolonisten en indianen waren wel eens

te spreken. Deze hadden namelijk alleen

delsgoederen ter waarde van 60 gulden.

wilden. De Staten-Generaal, de regering

bedoeld als handelspost. De WIC wilde

om midden in de winter een gevaarlijke

bang voor elkaar, maar behandelden

Nederlands geleerd.

Deze koop wordt vaak gezien als het

van de Nederlandse Republiek, besloot

de gebieden gebruiken voor de handel

reis te maken naar de onbekende india-

elkaar wel met respect. Ook werd de

dat Stuyvesant afgezet zou worden en er

in hout en huiden. Daarnaast zou de

nendorpen in het binnenland. Hij moest

winstgevende handel wel eens verstoord

In 1626 kocht gouverneur Peter Minuit

van de indianen door de blanken. Maar

een gemeentelijk bestuur ingesteld zou

gunstige haven op het eiland Manathans

de indianen overhalen om weer met de

door geweld.

het eiland Manhattan van de Canarsee

voor beide partijen was het een goede

worden. Maar toen vlak daarna de eerste

(tegenwoordig Manhattan) fungeren

Nederlanders zaken te doen. Hij slaagde

overeenkomst. De indianen kenden het

Engelse oorlog uitbrak, werd dit besluit

als schakel in de transportketen tussen

hierin, wat goed was voor de Nieuw-

bezit van land niet en konden het eiland

teruggedraaid en bleef Stuyvesant aan

Europa, Zuid-Amerika en het Caribische

Nederlandse economie.

dus ook niet verkopen. Zij zagen de over-

als gouverneur. In 1653 kreeg Nieuw-

gebied. De meest gebruikelijke betaal-

Amsterdam wel een eigen stadsbestuur

middelen waren de Hollandse gulden,

Tot 1640 had de WIC een monopolie op

plaats van een permanente aankoop. Het

en gerechtshof. De nieuwe stad bloeide

beverhuiden, koeien en de sewant of

de handel in het gebied. Dit stond echter

contract was voor de indianen ook een

op en burgers kregen meer inspraak.

wampum (kralenkettingen ge-

de ontwikkeling van de regio in de weg,

militair verbond. De blanken zouden hen

maakt van zeeschelpen).

omdat er maar beperkte handel moge-

nu helpen bij een aanval van een rivali-

lijk was. In 1640 werd Nieuw-Nederland

serende indianenstam. Hoe de indianen

uitgeroepen tot vrijhandelszone. Nieuw-

tegen de overeenkomst aankeken was in

Heb je de films van ‘Pirates of the

Amsterdam werd nu de belangrijkste ha-

die tijd zeker bekend bij de kolonisten.

Caribbean’ gezien? In plaats van de

ven voor de trans-Atlantische handel. Dit

avonturen van Jack Sparrow te volgen,

besluit trok veel kleine ondernemers. De

In de jaren ‘40 liepen de spanningen

hadden de films ook kunnen gaan over

handelaren van Manathans voelden niks

tussen de indianen en de kolonisten

Anthony van Salee, een Nederlands-

voor specialisatie: iedereen deed van al-

hoog op. In 1641 vermoordde een

Marokkaans piraat, die trouwde met de

les door elkaar. Een bakker brouwde ook

Wickquasgeck-indiaan de kolonist Claes

eerste prostituee van Nieuw-Nederland,

bier en een boer beheerde een herberg.

Swits als vergelding van de moord op zijn

Griet Reyniers. Of nog beter, over

Deze vrijheid bevorderde de producti-

familie 15 jaar eerder. Willem Kieft, op

de meest beruchte piraat van Nieuw-

viteit van de mensen en ze konden ook

dat moment gouverneur, eiste bovendien

De Republiek en Engeland concurreer-

Nederland veilig te stellen.

2.2 Handel

den in Nieuw-Nederland niet als crimine-

bewijs van de schandalige behandeling

eenkomst als een tijdelijk huurcontract in

dat de indianen belasting gingen beta-

meer verdienen. Elke kolonist kon zo

Amsterdam, Willem Blauvelt. Piraten wer-

Wampum

worden wat hij wilde.
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Het enige (bekende) document waarin wordt
gesproken over de aankoop van Manhattan
voor 60 gulden door de Republiek.

De aankoop van Manhattan door Peter Minuit in 1626.

len. De indianen weigerden en wezen op
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1624

1626
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1

eerdere verdragen. Kieft begon daarop

2.4 Bevolking

Door de piraterij en de kaapvaart van

overtuigd calvinist, was fel tegen katho-

in 1643 een oorlog tegen de indianen.

Heb je je eigen stamboom weleens

Spaanse en Portugese schepen kwamen

lieken, joden, quakers en lutheranen,

Kieft’s oorlog werd door de bevolking

bekeken? Misschien stam je wel af van

er Afrikaanse slaven in het straatbeeld

omdat hij vreesde dat de eenheid van de

van Nieuw-Nederland afgekeurd. Zij

een historische beroemdheid! Naar

van Nieuw-Amsterdam. De slavenhandel

kolonie gevaar liep. Voor de wet was ie-

wilden liever handelen met de indianen,

schatting zijn er heden ten dage een

stond in deze periode echter nog in de

dereen dan wel gelijk, maar in de praktijk

maar een bloedige strijd volgde toch.

miljoen Amerikanen die afstammen van

kinderschoenen en er waren verschil-

werd er weleens onderscheid gemaakt

Kieft werd teruggeroepen en zoals je eer-

de ‘Adam en Eva’ van Nieuw-Nederland,

lende opvattingen over de toelaatbaar-

in de behandeling van protestanten en

der hebt kunnen lezen werd Stuyvesant

Joris Rapalje en Catalina Trico. Deze

heid van slavernij. Hoewel de slaven in de

katholieken, blank en zwart.

aangesteld als de nieuwe gouverneur.

twee Waalse wezen behoorden tot de

kolonie vaak als menselijke werkpaarden

eerste kolonisten, die het Amerikaanse

dienden, waren er ook verschillende vrij-

Nieuw-Nederland was een vrije handels-

Stuyvesant begon in 1655 een oorlog

avontuur aandurfden. Het aantrekken van

gemaakte slaven die boer, timmerman,

zone, waar mensen verschillende beroe-

tegen de Zweden om de handel in de

kolonisten was van groot belang voor de

smid of barbier (kapper) werden.

pen konden combineren omdat de macht

regio veilig te stellen voor Nederland.

levensvatbaarheid van een kolonie. Voor

De Zweden en de indianen hadden een

de WIC was het een lastige opdracht om

Er wordt vaak beweerd dat New York

de inwoners van Nieuw-Amsterdam

verbond gesloten en handelden veel. De

de rijke Nederlanders zover te krijgen

zijn tolerante houding heeft geërfd van

hun positie verbeteren. Als ze eenmaal

indianen voerden daarom een aanval uit

hun gezellige huisjes te verruilen voor de

de Nederlanders. Maar er was in de

burger waren, konden ze door geld te

op Nieuw-Nederland, om zo de handel

onbekende wildernis of een koloniedorp

17e eeuw in de Republiek meer sprake

schenken aan de stad verder stijgen tot

met de Zweden te beschermen. Deze

met militaire leiding.

van ‘gedogen’ dan van ‘tolereren’ van

grootburger.

korte oorlog wordt de perzikenoorlog
genoemd. Lang dachten historici na-

De bevolkingsgroei van de nabijgelegen

melijk dat de oorlog begon, omdat een

kolonie Nieuw-Engeland verliep daaren-

indiaanse was vermoord voor het stelen

tegen een stuk gemakkelijker. Vanwege

van een perzik.

de godsdienststrijd in Engeland stonden

Aantal

Percentage
33.3%

Soldaten

49

27.7%

17e eeuw veel politieke en religieuze

Engeland trokken veel Engelsen naar

Ambachtslieden

45

25.4%

vluchtelingen aan uit allerlei Europese

het losser bestuurde Nieuw-Nederland.

Arbeiders

10

5.6%

landen. Vanuit Nederland trokken vooral

In 1644 bestond twintig procent van

Boerenarbeiders

8

4.5%

deze vluchtelingen naar Noord-Amerika.

de Nieuw-Nederlandse bevolking uit

Bedienden

4

2.3%

Daarom bestond Nieuw-Nederland al

Engelsen, terwijl de helft van de inwoners

Vissers

2

1.1%

vanaf het begin uit veel nationaliteiten.

uit Nederlanders bestond.

Totaal

117

100%

Vanwege de strakke houding in Nieuw-

Selectie van de herkomst van 904 immigranten naar Nieuw-Nederland
in de zeventiende eeuw
Herkomst

Aantal

Percentage

142

16%

Gelderland

88

10%

Utrecht

68

8%

Leiden, Delft en omgeving

45

5%

Zeeland

18

2%

Amsterdam en omgeving

Andere provincies

91

10%

Vaak wordt er over indianen in stereo

Spaanse Nederlanden

63

7%

typen gedacht, met vredespijp en hoofd-

Duitsland

167

18%

tooi. Sommige mensen zien indianen als

Frankrijk

64

7%

bloeddorstige wilden, anderen zien ze

Schleswig-Holstein (Denemarken)

60

7%

juist als edele krijgers, die niet in staat

Zweden

24

3%

waren de sluwe Europeanen te verdrij-

Noorwegen

ven. In de 17e eeuw was het beeld onder

Totaal

47

5%

904

100%

de kolonisten veel genuanceerder. De
vrienden en vijanden.

Beroepsmatige achtergrond van immigranten naar Nieuw-Nederland 16541664
59

wereld. Nederland trok in de 16e en

indianen waren zowel handelspartners als

Een bladzijde uit Adriaen van der Donck’s
‘Beschryvinge van Nieuw-Nederlant’

andersdenkenden. Peter Stuyvesant, een

Boeren

nieuw leven te beginnen in de nieuwe

Stereotype indiaan

van de gilden er niet gold. Zo konden

De eerste veiling van slaven in Nieuw-Amsterdam
(1655)

er veel Engelsen te springen om een

Bron: stuyvesant.library.uu.nl : David S. Cohen, ‘How Dutch were the Dutch of New Netherland?’
New York History LXII (New York 1981) 48-49.
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1653

Omdat in Nieuw-Nederland verschillende culturen naast elkaar woonden,
ontstond er een soort nieuwe identiteit.
Adriaen van der Donck was de eerste
bewoner van Noord-Amerika die zichzelf
‘Amerikaan’ voelde en de mogelijkheden van het continent inzag. Hij schreef
een boek, ‘Beschryvinge van NieuwNederlant’, dat er voor zorgde dat meer
mensen uit Nederland kolonist wilde
worden.

Bron: stuyvedant.library.uu.nl : ‘List of passengers 1654-1664.’ The Holland Society of New York
Yearbook (1982) 5-28: Rosalie F. Bailey, ‘Emigrants to New Netherland. Account Book. 1654 to 1664’
New York Genealogical and Biographical Record, XCIV (Oktober 1963) 193-200.

1621

Oprichting WIC

1624

De eerste kolonisten vertrekken richting Nieuw-Nederland

1625

Stichting Nieuw-Amsterdam

1626

Peter Minuit koopt het eiland Manathans (Manhattan) van de indianen

1643

Gouverneur Willem Kieft begint een oorlog tegen indianen

1647

Peter Stuyvesant wordt gouverneur van Nieuw-Nederland

1652-1654 Eerste Engelse Oorlog
1653

Nieuw-Amsterdam krijgt een gemeentebestuur en gerechtshof
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1653

1643

1621

Opdrachten

•
Opdracht 1

Opdracht 5

Verbind onderstaande beschrijvingen met de bijbehorende per-

De WIC verbood de Nederlandse kolonisten zich te bemoeien

soon:

met oorlogen tussen indianenstammen. Wat was daar de reden

Verdieping: Adriaen van der Donck
versus Peter Stuyvesant

voor?

1. Cornelis May

a. Piraat uit Pirates of the Caribbean

2. Joris Rapalje

b.	Begon op eigen houtje een oorlog

Opdracht 6

Voor het beantwoorden van deze vragen kun je de 53e editie

met de indianen

3. Peter Minuit

c. De opvolger van Willem Kieft

van de Grote Bosatlas gebruiken.

4. Jack Sparrow

d. Nederlands-Marokkaanse piraat

a. Met welke indianenstam hadden de kolonisten in het begin

5. Anthonee van Salee

e.	Voorvechter van inspraak voor

vooral te maken?

burgers in het bestuur van Nieuw-

b. Geef aan waar in de VS tegenwoordig nog indianen leven

Nederland

(blz. 175f).

6. Adriaen van der Donck f.	Eén van de eerste kolonisten in

c. Noem twee stammen die in het oosten van de VS in reserva-

Nieuw-Nederland

ten wonen (blz. 175f).

7. Peter Stuyvesant

g.	1e gouverneur van Nieuw-Nederland

8. Willem Kieft

h.	Gouverneur die het eiland

Opdracht 7

Manhattan kocht van de Canarsee

In tegenstelling tot de Republiek had Engeland helemaal geen

indianen

moeite om mensen te vinden die bereid waren om kolonist te
worden. Geef hiervoor een verklaring.

Opdracht 2

Beschrijf in eigen woorden hoe de invloed van burgers op het

Opdracht 8

bestuur van de kolonie veranderde tussen 1624 en 1653.

Het oosten van de VS is altijd het dichtstbevolkte gebied van

Noord-Amerika geweest (zie blz. 175c van de 53e editie van de

Opdracht 3

Grote Bosatlas). Geef hier twee verklaringen voor.

In Nieuw-Nederland speelde handel een belangrijke rol. Er werd
vaak gebruik gemaakt van ruilhandel.

Opdracht 9

a. Leg in eigen woorden uit wat er wordt bedoeld met ruilhandel.

In de inleiding van dit hoofdstuk wordt de vraag gesteld of

b. Wat waren de belangrijkste goederen die werden verhandeld in

Nieuw-Nederland echt een nieuwe samenleving was. Wat is

Nieuw-Nederland?

Naam:
Adriaen van der Donck
Naam:
Peter Stuyvesant
Leefde van:
1618-1655
Leefde van:
±1610-1672
Afkomstig uit:
Breda
Afkomstig uit:
Peperga, Friesland
Achtergrond:
stamt uit een voorname Bredase familie
Achtergrond:
zoon van een calvinistische predikant
Opleiding:
Rechten aan de Universiteit van Leiden
Opleiding:
onafgemaakte studie filosofie te Franeker
Functie:	schout van Rensselaerswijck, jurist en politiek
Functie:
commandant bij de WIC op de Antillen,
adviseur in Nieuw-Amsterdam		
gouverneur van Nieuw-Nederland
Karakter:
avontuurlijk, strijdvaardig
Karakter:
standvastig, gezagsgetrouw, charismatisch,
			
ambitieus
Opmerkelijk detail: Waarschijnlijk om het leven gekomen in 1655,
Opmerkelijk detail: verloor zijn been tijdens een mislukte aanval
tijdens de Perzikenoorlog met indianen		
op het eiland Sint Maarten
Visie op
Visie op
Nieuw-Nederland: Inspraak van burgers in het bestuur van de
Nieuw-Nederland: Stuyvesant probeerde het gezag van de WIC te
kolonie is noodzakelijk. Eerste persoon die zich		
herstellen in de ‘losbandige’ kolonie.
‘Amerikaan’ voelde en die de onbegrensde 		Hij beschouwde de inwoners als onderdanen en
mogelijkheden van het continent inzag. 		
werknemers van de WIC.

jouw mening hierover? Ga in op zaken als: bestuur, handel en

c. Bedenk een voordeel en een nadeel van ruilhandel.

bevolking.

Opdracht 4

Opdracht 10

Er werd niet alleen oorlog gevoerd tussen de Engelsen en de

Leg in eigen woorden uit wat de volgende begrippen beteke-

Nederlanders of de Nederlanders en de indianen, ook de indianen

nen:

onderling vochten regelmatig oorlogen uit. Waarom deden ze dat,

a. Vrijhandelszone

denk je?

b. Gilden

De achtergronden van Stuyvesant en Van der Donck verschillen sterk
van elkaar. Het was dan ook niet vreemd dat ze verschillende ideeën
hadden over het bestuur van Nieuw-Nederland. Van der Donck wilde
dat burgers meer inspraak kregen in het bestuur. Het liefst zag hij de
kolonie een volwaardige provincie worden van de Nederlandse Republiek. Stuyvesant wilde juist voorkomen dat het gezag van de WIC
werd aangetast.

c. Stereotype

Van der Donck zocht steun voor zijn plannen bij de bevolking van
Nieuw-Nederland. Samen met 8 andere vooraanstaande inwoners
vormde hij de Raad van Negen. Deze raad moest Stuyvesant van
adviezen voorzien. Ook schreef hij brieven naar de Staten-Generaal
in Den Haag. Hij beschreef de vele mogelijkheden van het nieuwe
continent en klaagde over de fouten die de gouverneurs van de WIC
maakten, die verdere ontwikkeling van de kolonie tegen hielden. In
1649 vertrok hij zelf naar Nederland om de Staten-Generaal ervan te
overtuigen de kolonie zichzelf te laten besturen.
Stuyvesant reageerde op Van der Doncks activisme door de adviesraad
tegen te werken, die tegen zijn wil was ingesteld. Stuyvesant keerde

zich volledig tegen deze Raad van Negen toen Van der Donck het
voortouw nam. De strijd tussen beiden liep zo hoog op dat Stuyvesant
uiteindelijk Van der Donck liet arresteren voor hoogverraad. Van der
Donck had namelijk handtekeningen en klachten over het WIC-bestuur verzameld van de inwoners van Nieuw-Amsterdam. Stuyvesant
vond dat zijn gezag werd ondermijnd.
Van der Donck kreeg het voor elkaar dat Stuyvesant zou worden
afgezet als gouverneur-generaal en Nieuw-Amsterdam stadsrechten
zou krijgen. Maar door het uitbreken van de eerste Engelse Oorlog
in 1652 werd deze beslissing teruggedraaid en bleef Stuyvesant aan
als gouverneur. Wel kreeg Nieuw-Amsterdam zelfbestuur en daarmee
meer inspraak voor de burgers.
Nieuw-Nederland begon als een kleine handelspost met militaire
leiding. Onder leiding van Van der Donck probeerden de burgers meer
rechten en inspraak te krijgen in hun eigen bestuur. Zij slaagden hierin
maar ten dele. Veel van de ideeën van Van der Donck over gelijkheid
bleven wel hangen. Een eeuw later zijn veel van die ideeën weerspiegeld in de Amerikaanse grondwet.

Onderhandelen met indianen
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Opdracht: simulatiespel
Adriaen van der Donck vertrok in 1649 naar Nederland om
de Staten-Generaal ervan te overtuigen de kolonie zichzelf te
laten besturen. In deze opdracht verplaats je jezelf in Peter
Stuyvesant, Adriaen van der Donck of de leden van de
Staten-Generaal. In een kleine groep bereid je je voor op de
zitting in de Staten-Generaal, waar het verzoek van Adriaen
van der Donck wordt behandeld.
De klas wordt in 3 groepen verdeeld:
- Staten-Generaal
- Peter Stuyvesant (en de WIC)
- Adriaen van der Donck
Iedere groep ontvangt van de docent een opdrachtenvel
met rolomschrijving. Met behulp daarvan bereiden jullie je voor op het simulatiespel.
Het simulatiespel zelf gaat als volgt:

Stap 1
Zorg dat de rollen binnen de groep goed verdeeld zijn (zie het opdrachtenvel).
Degenen die geen actieve rol in het spel hebben, worden waarnemers.
Stap 2
De voorzitter van de Staten-Generaal opent de zitting. Hij of zij heet iedereen welkom en geeft het woord aan Adriaen van der Donck.
Stap 3
Adriaen van de Donck houdt zijn betoog: wat wil hij bereiken en waarom is
het belangrijk dat dit gebeurt? (3 minuten)
Stap 4
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Peter Stuyvesant. Deze krijgt de
kans om te betogen waarom het bestuur van de kolonie in zijn handen (of die
van de WIC) dient te blijven. (3 minuten)
Stap 5
De leden van de Staten-Generaal overleggen kort en mogen daarna 3 vragen
stellen aan Adriaen van der Donck en 3 vragen stellen aan Peter Stuyvesant.
Beide mannen antwoorden niet meteen, maar schrijven de vragen op. (5
minuten)
Stap 6
Adriaen van der Donck en Peter Stuyvesant overleggen met hun adviseurs
over de antwoorden op de vragen. (6 minuten)
Stap 7
De voorzitter roept iedereen weer bij elkaar. Eerst mag Adriaen van der
Donck antwoord geven op de vragen. Daarna mag Peter Stuyvesant antwoord
geven. (2 keer 3 minuten)
Stap 8
Adriaan van der Donck krijgt 1 minuut om een slotwoord te formuleren.
Stap 9
Peter Stuyvesant krijgt 1 minuut om een slotwoord te formuleren.
Stap 10
De Staten-Generaal gaan stemmen. De voorzitter vraagt aan ieder lid of hij
Adriaen van der Donck of Peter Stuyvesant gelijk geeft. De voorzitter mag
zelf ook stemmen. Vervolgens telt de voorzitter de stemmen en maakt de
uitslag bekend.

1647
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Hoofdstuk 3 De Erfenis

•

In dit hoofdstuk kom je te weten hoe Nieuw-Nederland in Engelse handen kwam. Zowel
politiek als cultureel zijn er nog steeds Nederlandse invloeden terug te vinden in de
Verenigde Staten en New York. Deze komen in 3.2 en 3.3 aan bod. In de verdieping wordt
ingegaan op het begrip tolerantie. Dit was één van de belangrijkste kenmerken van de
Nederlandse Republiek.
3.1 De overdracht

Langzaamaan probeerde hij Nieuw-

overtuigde de Engelse regering en in

De Engelsen hadden heel goed door

Nederland te ‘verengelsen’. Dit deed hij

1661 werd een groot plan opgesteld om

dat de rivier de Hudson een belangrijke

bijvoorbeeld door dorpen langs de grens

Manhattan te veroveren en de Engelse

toegang bood tot het Amerikaanse bin-

belasting te laten betalen.

koloniën in Amerika te verenigen. Ook
gebieden in andere delen van de wereld,

nenland. Manhattan ligt aan de baai van

de rivier. Daarom was het een belangrijk

George Downing was de Engelse am-

zoals in Afrika, wilden de Engelsen op de

knooppunt voor de handel. De Engelsen

bassadeur in de Nederlandse Republiek.

Nederlanders veroveren.

smeedden om deze reden plannen

Hij vond dat de Nederlanders verslapten

om de Nederlandse kolonie te verove-

door hun rijkdom. Nu was het moment

In 1664 werd het plan in werking gesteld.

ren. John Winthrop Jr. was de leider

om de Nederlanders aan te pakken en

Vier Engelse schepen voeren in augustus

van de Engelse kolonie Connecticut.

hun handelsposten te veroveren. Hij

de haven van Manhattan in en sloten
deze af. Zij richtten hun kanonnen op
Nieuw-Amsterdam en eisten de overgave
van de stad. De Engelse commandant
Richard Nicolls had ongeveer 450 soldaten en veel kanonnen tot zijn beschikking. Peter Stuyvesant had ongeveer de
helft van het aantal soldaten. Ook was
er weinig kruit voor zijn kanonnen. Maar
Stuyvesant wilde zich niet zomaar overgeven, want dat stond gelijk aan verraad.
De bevolking van Nieuw-Amsterdam
voelde er alleen niets voor om te sterven
voor Stuyvesant of de compagnie.
Volgens Stuyvesant hadden de bewoners
een gebrek aan lef en trouw. Dit kwam
volgens hem door de verschillende
culturen van de bevolking. Toch besloot
Stuyvesant zich zonder bloedvergieten
over te geven. Samen met zijn soldaten marcheerde hij fort Amsterdam uit.
Nicolls hernoemde de stad New York,
naar de Hertog van York.

In de onderhandelingen over de machtswisseling, opgeschreven in de Artikelen
van Overgave, werden een aantal
bijzondere vrijheden aan de stad en haar
inwoners gegeven. Dit was nodig om de

Interieur van de grote zaal op het Binnenhof, Den
Haag, tijdens een grote vergadering van de Staten
Generaal in 1651.

bevolking van ‘New York’ te vriend te

Artikelen van Overgave

houden en de overdracht soepel te laten
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1776

derde oorlog tegen Engeland, verover-

van misdadigers. De eerste schout van

Engelsen dan Nederlanders in New York

den de Nederlanders Manhattan terug

Nieuw-Nederland is een bekende van

woonden. Tot die tijd overheerste de

op de Engelsen. New York werd toen

ons: Adriaen van der Donck. Bij de over-

Nederlandse cultuur.

Nieuw-Oranje gedoopt. Maar 15 maan-

name van de kolonie hielden de Engelse

den later in 1674, toen het vredesverdrag

bestuurders dit in hun ogen ‘nuttige’

De Nederlands Hervormde Kerk in

werd ondertekend, werd de kolonie defi-

ingeburgerde gebruik in stand.

Amerika en de Nederlandse taal bleven

nitief aan de Engelsen overgedragen.

nog lang belangrijk in de kolonie. De

In 3.1 ben je te weten gekomen dat Peter

Nederlands Hervormde Kerk werd pas in

Stuyvesant bij de onderhandelingen over

1772 onafhankelijk van de moederkerk

de overgave aandrong op specifieke

in Nederland. Pas in 1867 liet deze ge-

Ben je toevallig ook een fan van ‘Crime

garanties en vergaande rechten voor de

loofsstroom het bijvoeglijke naamwoord

Scene Investigation’ (CSI) en andere

bewoners van New York. Stuyvesants

‘Dutch’ weg uit de titel Dutch Reformed

Amerikaanse misdaadseries? Dan heb je

actie was geheel onverwacht gezien

Protestant Church.

ongetwijfeld het woord ‘district attor-

zijn strijd tegen Adriaen van der Donck.

ney’ weleens horen vallen. Waarschijnlijk

Zo’n lijst met rechten en privileges was

Tot ver in de 19e eeuw werd er in

weten weinig mensen dat deze open-

ongeëvenaard op Engels grondgebied.

de dorpen in de Hudsonvallei nog

bare aanklager door de Nederlanders

De New Yorkers hadden dus een aparte

in de Nieuwe Wereld geïntroduceerd is.

positie binnen de Engelse kolonies. De

In het Engelse rechtssysteem waren de

‘Artikelen van Overgave’ bevorderden de

3.2 Politieke erfenis

Het ondertekenen van de onafhankelijkheidsverklaring door de Founding Fathers

Nederlands gesproken. In 1750 hadden de Engelse ambtenaren nog steeds
Nederlandssprekenden nodig bij het

slachtoffers zelf of hun nabestaanden

eigen identiteit van de stad en inwoners

In 1776 hadden de Verenigde Staten hun

als voorbeeld gediend voor één van de

verantwoordelijk voor het aanklagen van

en zorgden er tevens voor dat er ruimte

onafhankelijkheid van Engeland uitge-

belangrijkste politieke gebeurtenissen

Nederlands en Frans waren namelijk de

de dader. In het 17e eeuwse Nederlandse

bleef voor de multiculturele samenleving,

roepen. Binnen de jonge federatie was

in de Amerikaanse geschiedenis: de on-

enige Europese talen die deze india-

rechtssysteem zorgde de ‘schout’

die zich onder Nederlandse leiding had

de afvaardiging van New York berucht

afhankelijkheid. Andersom was het ook

nenstammen hadden geleerd. Verdere

om haar kritische houding ten opzichte

het geval: de politieke hervormers in de

voorbeelden van restanten van de

van het centrale gezag en haar strijd

Republiek aan het eind van de achttiende

Nederlandse taal, zijn de vele plaatsna-

voor individuele rechten. Zij steunde het

eeuw keken met bewondering naar het

men in het gebied rond Albany die naar

toevoegen van tien aanvullingen op de

Amerikaanse experiment en wilden ook

de Nederlandse herkomst verwijzen.

Grondwet, de Bill of Rights genoemd,

democratische vernieuwingen.

Ook zijn een aantal verschillen tussen

namens de regering voor de vervolging

De Nederlanders dragen Nieuw-Amsterdam
over aan de Engelsen.

ontwikkeld.

die de rechten van de burger tegenover
de staat moesten beschermen. De Bill

verlopen. Deze vrijheden hadden zelfs
de oorspronkelijke Engelse koloniën niet.
De bewoners mochten al hun bezittingen houden en zij behielden de vrijheid
om handel te drijven met wie ze wilden.
Nederlandse schepen zouden zonder
problemen mogen aanleggen in de haven. Zelfs de leden van het stadsbestuur
zouden hun werk mogen voortzetten,

sten met de ideeën van Adriaen van der

Door de bescherming die de ‘Artikelen

voorbeeld de Britten biscuits terwijl de

Donck. Zesentwintig van de aanwezigen

van Overgave’ boden, bleven de

Amerikanen cookies eten.

wilden de grondwet alleen onderteke-

inwoners van Nieuw-Amsterdam na de

nen als er individuele rechten in werden

overdracht van de kolonie waar ze waren.

De invloed van de Nederlandse aanwe-

opgenomen. De helft van hen had een

Uiteraard stroomden er langzaam meer

zigheid was ook goed in de samenleving

Nederlandse achtergrond.

Engelsen het gebied binnen, maar het

zelf te merken. Niet alleen was er sprake

zou nog een tijd duren voor er meer

van tolerantie van verschillende geloven.

stoot. Van 1775 tot en met 1783 voerden

Engelse burgemeester aangesteld. De

de Amerikaanse koloniën een onafhanke-

Nederlands Hervormde Kerk behield het

lijkheidsoorlog tegen de Engelsen. In de

recht om predikanten uit Nederland aan

tijd dat koninkrijken de overheersende

te stellen.

staatsvorm waren putten de Founding
Fathers, de grondleggers van de

Van 1665 tot en met 1667 voerden de

Verenigde Staten, moed uit het voor-

Nederland en Engeland oorlog met

beeld van de Nederlandse Republiek in

elkaar. Aan het einde van de oorlog werd

haar geslaagde onafhankelijkheidsstrijd

er bij het tekenen van het vredesverdrag

tegen Spanje van twee eeuwen eerder.

besloten dat Nederland Suriname mocht

Zij zagen een overeenkomst tussen de

houden, dat ze van de Engelsen hadden

‘Akte van Verlating’ en de Amerikaanse

veroverd. New York zou van de Engelsen
blijven. Zo werd Suriname eigenlijk ge-

Onafhankelijkheidsverklaring. Zo heeft

ruild voor New York. In 1673, tijdens de

de (Nieuw-)Nederlandse geschiedenis
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Engels gebaseerd op overgenomen

3.3 Culturele erfenis

Staten ging echter niet zonder slag of

aan de Engelse koning. Wel werd er een

het Brits-Engels en het Amerikaans-

of Rights had een aantal overeenkom-

De onafhankelijkheid van de Verenigde

op voorwaarde dat ze trouw zwoeren

voeren van gesprekken met indianen.

Cookies of biscuits?
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Nederlandse woorden. Zo eten bij-
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Sinterklaas versus de Kerstman

Van krantenjongen tot miljonair? In NieuwNederland was meer sprake van sociale
mobiliteit dan in de Republiek.
Ook was er sociale mobiliteit. Het was
minder moeilijk om hogerop te komen
in je werk en mensen konden hun eigen
beroep kiezen. In 2.4 ben je al tegengekomen dat er meer sociale mobiliteit was
in Nieuw-Nederland ten opzichte van de
‘Oude Wereld’ door de afwezigheid van
gilden. De overname van dit fenomeen
in de Amerikaanse samenleving blijkt uit
het Amerikaans-Engelse woord boss voor
degene die de leiding had in plaats van
het woord meester. Boss is afgeleid van
het Nederlandse woord ‘baas’. In het
oude Engeland werden gezagsverhoudingen gekenmerkt door het standensysteem. In Nieuw-Nederland werd je

maar kon je door hard te werken opklimmen op de maatschappelijke ladder.

Engeland verovert Nieuw-Amsterdam

1665 - 1667 Tweede Engelse Oorlog, Nederland verovert Suriname

Opdrachten
Opdracht 1

Opdracht 8

Waarom denk je dat de Engelsen Nieuw-Nederland wilden

I)	Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje

veroveren? Bedenk minimaal twee redenen.

II)	Van krantenjongen tot miljonair

Opdracht 2

Welke van deze uitdrukkingen past het beste bij de maatschap-

Engeland wilde ook gebieden in Afrika van de Nederlanders

pij in Nieuw-Nederland? Leg uit waarom.

veroveren. Welk gebied in Afrika, waar nog steeds een vorm

van Nederlands wordt gesproken, was eerst in handen van de

Opdracht 9

Nederlanders?

Leg in eigen woorden uit wat de volgende begrippen betekenen:

Opdracht 3

a. Schout

Denk je dat het verstandig was om Nieuw-Nederland voor

b. Privileges

Suriname te ruilen? Leg uit waarom je dit denkt.

c. Sociale mobiliteit

d. Maatschappelijke ladder

Opdracht 4

e. Tolerantie

Leg uit wat het verband is tussen de ‘Artikelen van Overgave’ en
de ontwikkeling van de eigen identiteit van New York.

Opdracht 5

Artikel 1 van de Bill of Rights:

‘Congress shall make no law respecting an establishment of re-

ligion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the
freedom of speech, or of the press; or the right of the people
peaceably to assemble, and to petition the Government for a
redress of grievances.’

a.	In dit artikel komen een aantal individuele vrijheden naar
voren. Noem er drie.

b.	Welk van deze vrijheden vind jij het belangrijkst? Leg uit
waarom.

Opdracht 6

bijbehorende Nederlandse naam.
1. Breukelen

a. Harlem

2. Heemstede

b. Coney Island

3. Haarlem

c. Flushing

4. Konijnen eiland

d. Hempstead

5. Vlissingen

e. Flatbush

6. Vlackebos

f. Brooklyn

Opdracht 7

1672 - 1674 Derde Engelse Oorlog

Welke overeenkomsten en verschillen tussen Sinterklaas en de

1674		

Nieuw-Amsterdam wordt definitief aan de Engelsen overgedragen

Kerstman kun je bedenken?

Plattegrond van een gedeelte van New York met linksboven de zuidpunt van
Manhattan. Hoeveel ‘Nederlandse’ namen kun je vinden?

1775 - 1783 Onafhankelijkheidsoorlog van de Verenigde Staten tegen Engeland
1776 		

1776

Verbind de onderstaande Amerikaanse plaatsnamen met de

De Kerstman in een reclameaffiche van Coca Cola.

door in welke familie je geboren was,

1664 		

1674

•

Vieren jullie thuis in december Sinterklaas of legt de Kerstman cadeautjes
onder de kerstboom? Misschien is het
je weleens opgevallen dat de Engelse
naam voor de Kerstman, Santa Claus,
verdacht veel lijkt op onze ‘Sinterklaas’. De Amerikaanse Santa Claus
is waarschijnlijk de meest ‘wereldberoemde’ Nederlandse erfenis in NoordAmerika. Ten tijde van de Nederlandse
kolonie waren de kinderen van nietNederlandse afkomst teleurgesteld dat
zij geen cadeautjes kregen op 5 december. Hun ouders zwichtten uiteindelijk
voor de sociale druk en veranderden
gaandeweg bepaalde elementen van het kinderfeest. De schoen voor de
openhaard werd een sok aan de
schoorsteenmantel. Door een
Coca Cola-reclame uit de jaren
dertig van de vorige eeuw werd
onze Sinterklaas dikker en
kreeg hij een ander pakje aan.
Zijn woonplaats veranderde
van Spanje naar de Noordpool
en zijn vervoermiddel werd
aangepast naar meer lokale
omstandigheden: per arrenslee die getrokken werd door
rendieren in plaats van per
stoomboot en op een schimmel. En voilà: Santa Claus was
geboren!

positie in de maatschappij niet bepaald

3
8
7
1
5
7
6
1

Onafhankelijkheidverklaring Verenigde Staten
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In de 16e en 17e eeuw worstelden de mensen met de vraag hoe ze met
andere religieuze tradities om moesten gaan. De Nederlandse Republiek had een protestants karakter, maar vervolgde de katholieken
niet. Ze had in haar grondwet opgenomen dat iedereen vrij was zijn eigen religie te kiezen en dat niemand vervolgd mocht worden vanwege
zijn overtuiging. Deze tolerantie was vaak de reden voor mensen om
naar Nederland vluchten. In de rest van Europa werden mensen met
andere overtuigingen dan de gangbare vaak vervolgd. Overigens gold
deze tolerantie alleen voor varianten van het Christendom.

Opdracht
Nederland is beroemd om zijn tolerantie, maar deze houding staat nu
steeds meer onder druk. Sinds de moorden op politicus Pim Fortuyn
en filmmaker Theo van Gogh is de discussie over tolerantie weer
opgelaaid. Steeds vaker stellen mensen zich de vraag waar de grenzen
van tolerantie (zouden moeten) liggen. In deze opdracht ga je nadenken over deze grenzen.

Akte van Verlating

Engelse oorlogen

Nederlandse verklaring uit 1581, waarmee de Nederlandse

Drie oorlogen in de 17e eeuw tussen de Republiek en Engeland.

provinciën zich onafhankelijk verklaarden van Spanje.

De oorlogen werden gevoerd omdat beide landen grote concurrenten van elkaar waren op het gebied van overzeese handel.

Artikelen van Overgave

In de oorlogen probeerden ze elkaars koloniën af te nemen en

Het verdrag uit 1664 waarmee Nieuw-Amsterdam overging in

verstoorden ze elkaars handel.

Engelse handen.

Lees onderstaande casussen rustig door en geef vervolgens je eigen
mening hierover. Wie heeft er volgens jou gelijk of met wie ben jij het
eens? Onderbouw je mening met argumenten.

Het relatief zwakke gezag van de staat en de praktische tolerantie
schiepen gunstige voorwaarden voor baanbrekend wetenschappelijk
onderzoek. Nederlandse uitgeverijen gaven boeken uit die elders in
Europa waren verboden. Veel wetenschappers trokken dan ook naar
Nederland om er les te geven aan de prestigieuze Universiteit van
Leiden.

•

Begrippen en personen

Verdieping: Tolerantie

Maar toch had tolerantie in deze tijd een andere betekenis dan tegenwoordig. Volgens het woordenboek van Van Dale betekent tolerantie:
‘het verdragen van iets wat tot ergernis leidt’. In de praktijk wordt met
tolerantie het niet discrimineren van ‘afwijkend gedrag’ of bepaalde
groepen mensen bedoeld. In de tijd van de Republiek betekende godsdienstvrijheid dat je vrij was te geloven wat je wilde, zolang dit maar
binnen de muren van je eigen huis gebeurde. Wel kregen protestanten
een voorkeursbehandeling.
Dat was ook in Nieuw-Amsterdam het geval. Peter Stuyvesant vreesde
dat te veel verschillende culturen in een gemeenschap slecht was. Zo
weigerde hij een groep Joden, die zich wilde vestigen. Dit zou namelijk
betekenen dat hij met nóg een andere cultuur rekening moest houden.
Ook accepteerde hij niet dat de Lutheranen in de kolonie hun eigen
predikant kregen. Vaak werd dan een beroep gedaan op de directeuren
van de WIC. Zij wezen hem op de Nederlandse wet, zodat Stuyvesant
geen andere keus had dan inschikken.
Tegenwoordig leven in New York, net als vroeger in Nieuw-Amsterdam, veel verschillende culturen. In 1664 woonden er ongeveer 2000
mensen in Nieuw-Amsterdam. Zij spraken 18 verschillende talen. Nu
wonen er in deze wereldstad ongeveer 8 miljoen inwoners. Er worden
zo’n 170 talen gesproken en meer dan een derde van de bevolking is
niet in de Verenigde Staten geboren.

Founding Fathers

Astrolabium

De grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika.

Met een astrolabium kan men de plaats en hoogte van een

Hiermee worden de mannen bedoeld die belangrijk waren in

hemellichaam berekenen om daarmee vervolgens de tijd te be-

de onafhankelijkheidsoorlog met Engeland en het ontwerp van

palen. Het instrument werd uitgevonden in de vierde eeuw en is

de Amerikaanse grondwet. Enkele voorbeelden zijn George

Casus 1 Handen schudden

daarna tot de zestiende eeuw hét navigatiemiddel op schepen

Washington, Thomas Jefferson, John Adams en Benjamin

Een docente aan een openbare school wordt geschorst, omdat
zij weigert mannen een hand te geven. Zij weigert dit vanwege
haar godsdienst en beroept zich op
godsdienstvrijheid. De school vindt
het ontoelaatbaar dat zij mannen
geen hand geeft en stelt dat docenten een voorbeeldfunctie hebben.

geweest.

Franklin.

Bill of Rights

Galilei, Galileo

Een lijst met individuele rechten die is toegevoegd aan de

Italiaanse wetenschapper. Hij ontdekte de vier manen rondom

Amerikaanse grondwet in 1791. Het waren aanpassingen op

Jupiter en ontdekte ook de structuur van het maanoppervlak

de eerste versie van de grondwet, die volgens veel politici niet

en de zonnevlekken. Hij steunde de theorie van Copernicus en

goed was omdat de rechten van burgers er niet in stonden.

kreeg daarom ook ruzie met de katholieke kerk. Leefde van

Voorbeelden van rechten zijn het recht op vrijheid van gods-

1564 tot 1642.

Casus 2 Religieuze symbolen
Een supermarktmedewerkster wordt ontslagen, omdat zij zichtbaar een ketting met
daaraan een kruis draagt. De medewerkster beroept zich op godsdienstvrijheid.
De supermarkt vindt dat medewerk(st)ers
geen zichtbare religieuze symbolen mogen
dragen, omdat daarmee de neutraliteit van
de supermarkt in het geding komt.

dienst en het recht om wapens te dragen.

Gewesten

Copernicus, Nicolaas

Voorlopers van de provincies zoals wij die nu kennen in

Duits-Poolse wetenschapper. Hij wordt gezien als de grondleg-

Nederland. Werden ook wel provinciën genoemd. De Republiek

ger van de moderne sterrenkunde. Met zijn theorie toonde

bestond uit zeven gewesten.

hij aan dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt van het
heelal vormde. Zijn theorie was in strijd met de leer van de

Gilden

katholieke kerk en werd op de lijst van verboden boeken gezet.

Vereniging van mensen die hetzelfde beroep uitoefenen.

Leefde van 1453 tot 1543.

Bijvoorbeeld een bakkersgilde. Een gilde leidde mensen op
voor een beroep en beschermde de belangen van de leden.

Casus 3 Belediging

Dertigjarige oorlog

Gilden hadden als vereniging macht binnen een gemeente, om-

Een cartoonist wordt vervolgd wegens discriminatie en het
aanzetten tot haat, omdat hij spotprenten publiceert die volgens
het Openbaar Ministerie (OM) discriminerend zijn voor moslims
en mensen met een donkere huidskleur. De cartoonist beroept
zich op vrijheid van meningsuiting, het OM op het verbod op
discriminatie.

Oorlog tussen katholieke en protestante vorstendommen van

dat ze het monopolie hadden binnen hun vakgebied en konden

1618 tot 1648 in Europa, op het grondgebied dat nu Duitsland

besluiten wie het gildeberoep mochten uitoefenen.

is. Het begon met ruzie tussen Duitse protestante en katholieke
vorsten, maar steeds meer landen mengden zich in de strijd,

Gouden Eeuw

omdat ze hun machtspositie wilden verbeteren.

Periode in de 16e en 17e eeuw van economische voorspoed
voor de Nederlandse Republiek.

District Attorney

Casus 4 Religieuze feestdagen
Van oudsher zijn leerlingen vrij op christelijke feestdagen. Nu er
veel islamitische leerlingen zijn, rijst de vraag of bijvoorbeeld het
Suikerfeest ook een algemene vrije dag moet worden. De meningen zijn hierover verdeeld. Sommigen vinden dat alle leerlingen
gewoon naar school moeten met het Suikerfeest, andere stellen
dat alleen islamitische leerlingen vrij
mogen zijn, en er
zijn ook mensen die
vinden dat alle leerlingen vrij zouden
moeten krijgen.

In 1579 werd de Unie van Utrecht gesloten. Een van de afspraken
die de provincies met elkaar maakten was dat niemand om zijn geloof
vervolgd mocht worden. Op dit schilderij wordt het document met deze
afspraken aangeboden aan Willem van Oranje.
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Grootburger

Zie ‘schout’

Burgers werden grootburgers als ze geld aan de gemeente
Donck, Adriaen van der

gaven. Als grootburger kregen ze een hogere sociale status en

Schout van de nederzetting Rensselaerswijck in Nieuw-

meer aanzien.

Nederland, leefde van 1618-1655. Hij streed voor meer inspraak
van de burgers in het bestuur van de kolonie en op zijn initiatief

Handelsmonopolie

werd de Raad van Negen opgericht.

Het alleenrecht om te handelen in een bepaald product of voor
een bepaalde regio.

Downing, George
Engelse ambassadeur in de Republiek, leefde van 1623 tot

Halve Maen

1684. Overtuigde de Engelse regering om koloniën van

Het schip waarmee Hudson Manhattan ontdekte op zijn derde

Nederland te veroveren.

reis. In de buurt van New York ligt een replica van het schip.

~ 27 ~

Hein, Piet

Mercatorprojectie

Quakers

Tachtigjarige Oorlog

Kaper en luitenant-admiraal voor de Nederlandse Republiek en

Gerardus Mercator was een Vlaamse kaartenmaker, die leefde

Een religieuze groep, die zich in de 17e eeuw afscheidde van de

De Nederlandse opstand voor onafhankelijkheid van Spanje.

commandant voor de WIC. Hij veroverde in 1628 de zwaarbe-

tussen 1512 en 1594. Hij wilde zijn kaarten geschikt maken om

Engelse protestantse kerk. Het geloof van de quakers is samen

Deze opstand duurde van 1568 tot 1648.

wapende zilvervloot, een Spaanse vloot die zilver vervoerde van

te gebruiken in de zeevaart. Hij wilde dat de kompasrichtingen

te vatten als geloven in een innerlijke goedheid, iets van God in

Zuid-Amerika naar Spanje. Leefde van 1577 tot 1629.

met de werkelijkheid overeenstemden. Deze weergave geeft

ieder mens.

Tolerantie
In de tijd van Hudson bedoelde men met tolerantie ‘geloofstole-

een vervormd beeld van de aarde, omdat gebieden verder van
Hudson, Henry

de evenaar uitgerekt lijken. Groenland lijkt daardoor bijna net zo

Raad van Negen

rantie’. Dit betekende dat je vrij was je eigen geloof te belijden

Engelse ontdekkingsreiziger, die leefde van 1565 tot 1611.

groot als het continent Afrika.

Adviesraad van burgers, in 1649 ingesteld op initiatief van

(binnenskamers). Tegenwoordig wordt met tolerantie het niet

Adriaen van der Donk. De Raad gaf advies aan de gouverneur

discrimineren van ‘afwijkend gedrag’ of bepaalde groepen men-

van Nieuw-Nederland.

sen bedoeld. Het woord tolerantie is afgeleid van het Latijnse

Hij werkte voor handelsmaatschappijen uit Engeland en de

•

Republiek. Hudson probeerde vier keer een korte door-

Minuit, Peter

gang naar Indië te vinden. In 1609 ontdekte hij voor de VOC

De derde gouverneur van Nieuw-Nederland (1626 tot 1631).

Manhattan.

Kocht het eiland Manathans van de Canarsee indianen voor 60

Rapalje, Joris

gulden.

Waalse wees die in 1924 met de eveneens Waalse wees Catalina

Trico, Catalina

Trico trouwde. Vier dagen na hun bruiloft vertrokken zij naar

Zie Joris Rapalje

Indië

‘tolerare’, dat verdragen, verduren of uithouden betekent.

Ook wel Oost-Indië genoemd, was ongeveer het gebied dat nu

Muscovy company

Zuid-Oost Azië wordt genoemd.

Engelse handelsmaatschappij opgericht in 1555. Had lange

schouwd als een van de eerste kolonisten in Nieuw-Nederland.

Twaalfjarig Bestand

tijd een monopolie op de handel met Moskou. Onder andere

Veel Amerikanen stammen van hen af.

Periode van vrede in de Tachtigjarige Oorlog tussen de

Jacobsstaf

Nieuw-Nederland. Catalina Trico en Joris Rapalje worden be-

Republiek en Spanje van 1609 tot 1621.

Hudson vaarde in dienst van deze compagnie.

Meetinstrument uit de 17e eeuw waarmee men hoeken kon berekenen en kon kijken op welke breedtegraad men zich bevond.

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Newton, Isaac

Engelse wetenschapper. Hij is de grondlegger van belangrijke

Voorloper van de huidige Nederlandse staat. Ook wel de

Verdrag van Tordesillas

(Nederlandse) Republiek geheten, bestond uit zeven provinciën.

Een in 1494 opgesteld verdrag tussen Spanje en Portugal om de
nieuw ontdekte gebieden van Zuid-Amerika te verdelen.

natuurkundige basiswetten. Leefde van 1643 tot 1727.

Kaapvaart

Schout

Met een kaapbrief kregen kapers toestemming van een regering
om schepen van een ander land te veroveren of te vernietigen.
Kieft’s oorlog

Openbaar aanklager. Is door de Nederlanders in het Amerikaans

Verenigde Oost-Indische Compagnie

Engelse commandant die in 1664 Nieuw-Nederland veroverde,

rechtssysteem geïntroduceerd. De openbaar aanklager is

Handelsmaatschappij die in 1602 werd opgericht voor de handel

leefde van 1624 tot 1674.

degene die in de rechtbank namens de staat een beschuldiging

met Azië.

Niccols, Richard

uitspreekt.

Oorlog tussen de indianen en Nieuw-Nederlanders van 1643 tot

Vrede van Münster/Westfalen

1645. Kieft wantrouwde de indianen en volgens hem was oorlog

Nieuw-Amsterdam

noodzakelijk. De kolonisten van Nieuw-Nederland waren tegen

Belangrijkste vestiging in de kolonie Nieuw-Nederland. Gesticht

Sewant

Het in 1648 getekend verdrag waarmee een einde kwam aan

de oorlog, omdat het de handel met de indianen verstoorde.

in 1626 op het eiland Manhattan.

Zie Wampum

zowel de Dertig- als de Tachtigjarige oorlog.

Lutheranen

Nieuw-Nederland

Sociale mobiliteit

Vrijhandelszone

Belangrijke geloofsgroep binnen de protestantse kerk. Zij vol-

Nederlandse kolonie in Noord-Amerika bestaande uit verschil-

De mogelijkheid om te stijgen of te dalen op de maatschappe-

Een gebied waarbinnen gehandeld mag worden zonder invoer-

gen de leer van Maarten Luther, een Duitse monnik, die kritiek

lende dorpen.

lijke ladder.

rechten te betalen over producten die men in dat gebied wil

uitte op de kerk en voornamelijk tegen de gewoonte van het
Nocturlabium

afkopen van zonden.

verhandelen.

Specerijenhandel

Een hoekmeetinstrument om ’s nachts de tijd te bepalen aan de

De lucratieve handel in kruiden en specerijen met overzeese

Wampum

Maatschappelijke ladder

hand van de positie van de poolster. De werking is vergelijkbaar

gebieden zoals Oost-Azië en de Caraïben. Denk bijvoorbeeld

Betaalmiddel in Nieuw-Nederland. Het bestond uit verschillende

Sociale rangorde in de samenleving. Onder andere de waarde-

met die van een zonnewijzer. In combinatie met andere instru-

aan peper, kruidnagel of nootmuskaat.

schelpen die aan een ketting waren geregen.

ring voor de arbeid van een persoon bepaalt diens positie in de

menten zoals een kompas konden de tijd en positie bepaald

samenleving. Hoe beter je baan en je inkomen, hoe hoger je

worden.

Staten-Generaal

Willem Kieft

De regering van de Nederlandse Republiek, bestond uit verte-

Gouverneur van Nieuw-Nederland van 1638 tot 1647. Kieft werd

genwoordigers van de zeven provinciën.

voornamelijk bekend omdat hij (tegen de wil in van de kolonis-

plaats op de maatschappelijke ladder.
Noordoost-passage

ten van Nieuw-Nederland) oorlog voerde tegen de indianen.

Magellaan, Ferdinand

Veelgezochte zeeroute naar Azië, loopt ten noorden van

Portugese ontdekkingsreiziger die in 1520 de Straat van

Noorwegen en Rusland, maar is meestal niet bevaarbaar van-

Stereotype

Magellaan, een doorgang naar de Stille Oceaan via Zuid-

wege pakijs.

Vaststaand, vaak overdreven beeld van een groep mensen. Een

Amerika, ontdekte. Ook organiseerde hij de eerste reis om de
Noordwest-passage

wereld. Leefde van 1480 tot 1521.

Leefde van 1597 tot 1647.

voorbeeld van een stereotype is het beeld dat alle indianen een

WIC

vredespijp roken en een hoofdtooi dragen.

West-Indische Compagnie, een handelsmaatschappij die in
Nederland werd opgericht in 1621 om handel te drijven met

Veelgezochte zeeroute naar Azië, loopt ten noorden van Canada
Manathans (Manhattan)

en ten zuidwesten van Groenland, maar is (nog) niet bevaarbaar

Stuyvesant, Peter

het Amerikaanse continent. De belangrijkste handelswaar waren

Eiland in Noord-Amerika waar vroeger Nieuw-Amsterdam

vanwege pakijs.

De zesde gouverneur van Nieuw-Nederland (1647-1664).

tabak, suiker, goud en Afrikaanse slaven. Ook bestuurde de WIC

Stuyvesant was een strenge gouverneur, die de kolonie uit het

de kolonie Nieuw-Nederland en voerde de maatschappij oorlog

slop wilde halen. Hij was tegen initiatieven voor invloed van

met Spaanse koloniën.

gevestigd was. Manhattan is de moderne naam en is onderdeel
van de Amerikaanse stad New York.

Perzikenoorlog

Aanval van de indianen uit 1655 op Nieuw-Amsterdam uit wraak

burgers in het gemeentebestuur, maar pleitte toch voor burger-

May, Cornelis

voor de oorlog tegen Nieuw-Zweden. De indianen handelden

rechten in de onderhandelingen met de Engelse veroveraars in

Winthrop Jr., John

De eerste gouverneur van Nieuw-Nederland (1620-1625).

veel met de Zweden en wilden dat zo houden.

1664.

Was leider van de Engelse kolonie Connecticut. Hij probeerde
invloed te krijgen in de aangrenzende Nederlandse nederzettingen, door daar belastingen te heffen.
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1492

Christoffel Columbus ontdekt ‘Amerika’

1499 – 1502 	Amerigo Vespucci maakt twee ontdekkingsreizen:
hij verkent het Caribische gebied en vaart langs de oostelijke kustlijn van Zuid-Amerika
1494

Verdrag van Tordesillas

1519 – 1522

Ferdinand Magellaan leidt als eerste een reis om de wereld.

1568

Begin Tachtigjarige Oorlog

1569

Uitvinding Mercatorprojectie

1579

Unie van Utrecht

1581

Stichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

1602

Oprichting VOC

1609

Henry Hudson ontdekt het eiland ‘Manathans’

1621

Oprichting WIC

1624

De eerste kolonisten vertrekken richting Nieuw-Nederland

1625

Stichting Nieuw-Amsterdam

1626

Peter Minuit koopt het eiland Manathans (Manhattan) van de indianen

1628

Piet Hein verovert de Spaanse zilvervloot

1618 – 1648

Dertigjarige Oorlog

1643

Gouverneur Willem Kieft begint een oorlog tegen indianen

1647

Peter Stuyvesant wordt gouverneur van Nieuw-Nederland

1648

Einde Tachtigjarige Oorlog, Spanje erkent de onafhankelijkheid van de Republiek

1652 – 1654

Eerste Engelse Oorlog

1653

Nieuw-Amsterdam krijgt een gemeentebestuur en gerechtshof

http://www.geheugenvannederland.nl
http://www.kennisnet.nl
http://www.let.rug.nl/usa
http://www.newnetherland.org
http://www.nnp.org
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Smithsonian American Art Museum (blz. 24, schilderij newspaperboy)

1655	Peter Stuyvesant valt de Zweden aan, en de indianen schieten de Zweden te hulp in de
perzikenoorlog. Stuyvesant wint en neemt de kolonie Nieuw-Zweden in.
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1664

Engeland bemachtigt Nieuw-Amsterdam en noemt de stad New York

1665 – 1667

Tweede Engelse Oorlog, Nederland verovert Suriname

1672 – 1674

Derde Engelse Oorlog

1776

Onafhankelijkheidverklaring Verenigde Staten
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