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In 2013 willen de Onondaga, een 
van de indianenstammen van de 
Noord-Amerikaanse Irokese Confe-

deratie, groots uitpakken met het feit 
dat vierhonderd jaar geleden het oudste 
contract tussen Europese (Nederlandse) 
en inheemse (Onondaga-)handelaren  
is gesloten. Deze overeenkomst, die de 
Onondaga betitelen als “de grootvader 
van alle verdragen”, is gedateerd op 21 
april 1613. De Onondaga zijn sponsor-
acties begonnen en hebben afgelopen 
zomer vier dagen geoefend op wat vol-
gend jaar de grootste attractie moet 
worden: een ceremoniële kanotocht 
over de Hudson naar New York City, 
waar de aankomst gepland is op 9 au-
gustus, de internationale Dag van de In-
heemse Volken. De feestvreugde wordt 
nu echter getemperd doordat het con-
tract volgens wetenschappers vervalst 
is. In de Verenigde Staten heeft deze 
kwestie voor de nodige ophef gezorgd.

	 t Wee	s tukken	hu i d	
Het bewuste contract is in 1968 gepubli-
ceerd in The Indian Historian, door de 
Amerikaanse arts Lawrence Gwyn van 
Loon (1903-1982). De Nederlandse tekst 
is geschreven op twee stukken huid. Het 
verdrag is ondertekend door de Neder-

landse handelaren Jacob Eelckens en 
Hendrick Christiaenssen, en door vier 
Irokese indianenchiefs: GarhatJannie, 
Caghneghsattakegh, Otskwiragerongh 
en Teyoghswegengh. De openingswoor-
den luiden, naar de heuvel van samen-
komst: “Hier op Tawagonshi ...”
 In het verdrag wordt, op volledige 
voet van gelijkheid, afgesproken dat de 
twee partijen met elkaar mogen hande-
len en dat Nederlanders stukken land 
mogen kopen; de slotwoorden luiden:

Dit bovenstaende belooven wij Parti-
cipanten weedersijdts in Amitie ende 
vriendtschap vol te houden ende te 
handthaven voor soolangh t’ gras 
groen is ende als een bewijs van Eere 
ende Toegeneeghenheydt verruylen 
wij eene silverketting voor een vae-
dem Seewant.

Omdat uit deze vroege periode geen en-
kel verdrag tussen Europese handelaren 
en Noord-Amerikaanse indianen bekend 
was, leidde de publicatie ervan in 1968 
tot enige beroering. Maar direct al wa-
ren er ook twijfels over de authentici-
teit. In 1987 viel het Tawagonshi-ver-
drag definitief door de mand als verval-
sing: Charles T. Gehring, directeur van 

het New Netherland Project, en de 
hoogleraren antropologie William A. 
Starna en William N. Fenton toonden in 
een vernietigend artikel aan dat het do-
cument niet in 1613 is geschreven, maar 
in het midden van de twintigste eeuw. 

	 m o d erne	me tAFoo r	
Al eerder was geconstateerd dat de  
namen van de chiefs eigenlijk Irokese 
plaatsnamen zijn in de spelling van  
Anglicaanse missionarissen, die niet 
voor 1720 in het gebied werkzaam wa-
ren. Nu bleek ook dat het zeventiende-
eeuwse Nederlands woordverbindingen 
bevatte die in die periode helemaal  
niet bestonden, zoals coop verdragh (in 
plaats van coop cedul of coop brief) en 
in casa van (kennelijk een vertaling van 
het Engelse in case of). De uitdrukking 
zolang het gras groen is in de slotpas-
sage van het verdrag is een moderne 
metafoor, bekend uit films en fictie. 
 Ook de verwijzingen naar inheemse 
tradities en woorden doen de tekst door 
de mand vallen: de benaming se(e)want 
voor een streng donkere schelpen die  
de indianen als betaalmiddel gebruiken, 
kan onmogelijk in 1613 gebruikt zijn, 
omdat dit woord ontstaan is in het  
Delaware Jargon, een eenvoudige om-

Onlangs kwam er in de Verenigde Staten een historische 

tekstvervalsing boven water. Een Amerikaanse arts  

vervalste een zeventiendeeeuws handelsverdrag en 

zoog oud Amerikaans‘Nederlands’ uit zijn duim. 
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‘De laatste 
spreker van 
Low Dutch’
L.G. van Loon vervalste de 
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De Amerikaanse arts en taalvervalser Lawrence Gwyn van Loon: “grillig, creatief, 

excentriek”. Rechts zijn moeder.


