
Vierhonderd jaar geleden
werd Nederland getroffen
door een aantal zeer stren-
ge winters. Daardoor had-

den we hier grote behoefte aan pel-
zen. In Europa werden die schaars,
maar Nederlandse handelaren wis-
ten inmiddels dat het gebied rond
het huidige New York vol zat met
bevers. En met indianen, om op die
bevers te jagen.

De handel met hen was zo lucra-
tief dat diverse schepen naar ‘Nieuw
Nederland’ vertrokken. We bleven
niet alleen aan de kust, maar voeren
ook de Hudson op en stichtten in
1613 Fort Nassau, bij het huidige Al-
b a n y. De Mohawk-indianen sloten
een vriendschaps- en handelsover-
eenkomst met Jacob Eelckens, de
eerste commandant van Fort Nassau
die volgens de overlevering goed
met de inheemse bevolking omging
en zelfs hun taal sprak.

Waarom is dit vier eeuwen later
nog relevant? Ten eerste omdat de
indianen nog leven. Niet alleen fy-
siek ten noorden van New York,
maar ook in de belangstelling van

Nederlanders. De indianententoon-
stelling in de Amsterdamse Nieuwe
Ke r k , die vorige week eerder sloot
vanwege de aanstaande troonswisse-
ling, trok ruim 70.000 bezoekers.
Ten tweede omdat de Mohawks, en
de Irokese Federatie waar zij deel
van uitmaken, dit jaar een beroep
doen op Nederland om de 400-jarige
relatie met hen te vieren.

Er is veel reden om aan deze op-
roep gehoor te geven. Waarom zou-
den we dit jaar wel 400 jaar Amster-
damse grachtengordel vieren, en
niet een even oud bondgenootschap
dat heeft bijgedragen aan de wel-
vaart waarmee we diezelfde grach-
tengordel konden aanleggen?

Ons land heeft in 2007 in de VN
gestemd voor de Universele Verkla-
ring van de Rechten van Inheemse
Volken. Deze verklaring roept on-
dermeer op de overeenkomsten ge-
sloten met inheemse volken na te le-
ven. De relatie met de Irokezen is
een goede testcase om te laten zien
dat we de verklaring en onze inter-
nationale verantwoordelijkheid se-
rieus nemen.

In deze krant is door Nicoline van

der Sijs tweemaal bepleit dat het om
een vervalst verdrag zou gaan en er
dus niets te vieren valt. Zij beroept
zich op een artikel uit 1987 van de
Amerikaanse historici Gehring,
Starna en Fenton. Deze meenden
dat de tekst van het verdrag tussen
Nederland en de Irokezen door ene
Van Loon rond 1970 gefabriceerd
zou zijn. Van der Sijs heeft echter ge-
mist dat sindsdien vele Amerikaanse
historici dit hebben gecorrigeerd.
Zo toonde Vernon Benjamin al in
1999 aan dat de bewijsvoering op
maar liefst 18 punten niet deugde.

Helaas zijn de archieven van de
Staten-Generaal van de periode
1609-1615 in de negentiende eeuw
bij het oud papier beland. Maar er
zijn nog voldoende indiaanse en Eu-
ropese bronnen die het aannemelijk
maken dat in 1613 een verdrag is ge-
sloten. Zie ook recentelijk de Ameri-
kaanse historici Parmeter (2010) en
Meuwese (2012). Het taalkundig on-
derzoek van Van der Sijs verliest in
dit daglicht zijn relevantie.

De Irokezen hebben al vaker een
beroep gedaan op de bijzondere re-
latie met Nederland. In 1922 bena-
derde opperhoofd Deskaheh de Ne-
derlandse ambassade in Washing-
ton. De Irokezen hadden een con-
flict met Canada en vroegen de be-
middeling van Nederland om deze
zaak in te brengen bij de Veilig-
heidsraad van de Volkenbond. Na
ampele afweging voldeed Neder-
land aan dit verzoek.

De relatie tussen Nederland en de
Irokezen bleef daarna geen lege
huls. In de jaren 90 kozen ze Den
Haag als zetel voor hun ‘ambassade’.
In 1993 bepaalde de Raad van State
dat de Mohawks op hun indiaanse
paspoorten Nederland mochten be-
zoeken. Voor hen zijn deze paspoor-
ten essentieel, omdat ze daarmee ui-
ting geven aan hun culturele identi-
teit en soevereiniteit.

De laatste jaren is Nederland ech-
ter strenger geworden en is Irokezen
de toegang tot Nederland op hun ei-
gen paspoorten geweigerd. Opmer-
kelijk is dat andere Schengenlanden
als Duitsland, Zweden, Tsjechië en
Finland de laatste jaren wel Irokese
paspoorten hebben geaccepteerd.
Zelfs Hillary Clinton accepteerde als
minister van Buitenlandse Zaken
dat indianen op deze wijze reizen.

Deze zomer wordt het verdrag in
het gebied tussen Albany en New
York gevierd met onder meer een
kanotocht over de Hudson-rivier. De
Nederlandse kan recht doen aan de
oude relatie en laten zien mensen-
rechten daadwerkelijk hoog in het
vaandel te hebben door daarbij aan-
wezig te zijn, en hier in Nederland
Irokezen uit te nodigen voor een be-
zoek – met hun Irokese paspoort.

Serv Wiemers is schrijver en oud-di-
plomaat. Leo van der Vlist is directeur
van het Nederlands Centrum voor In-
heemse Volken.

Erken indiaans
paspoort ook hier

Hillary Clinton erkende dat paspoort wel

Nederland moet het –niet
vervalste – verdrag met de
indianen naleven en onze
400-jarige relatie vieren,
schrijven Serv Wiemers
en Leo van der Vlist.

Onze relatie met de
Mohawks was lange
tijd geen lege huls


