
Aen de Hoog Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde 
Nederlanden.
Geven met gedienstige reverentie te kennen de Gecommitteerde der 
gemeente in Nieuw-Nederlandt, dat sy supplianten in conformite van de 
bygevouchde requests genootsaeckt synde U Hoog Mogende te 
remonstreeren de sobere gestalte ende slechten toestant in Nieuw 
Nederlandt voornoemt, die U. Hoog Mogende by deselve requests ende 
particulierder remonstrantie claerelyck voorgestelt ende gere-
monstreert can werden, dan de supplianten vernemende dat U Hoog 
Mogende tot de examinatie van dien door andere publicque besoinges 
geoccupeert synde, colegialiter niet wel souden cunnen vaceren, syn sy 
supplianten daeromme genootsaeckt haer aen U Hoog Mogende te 
adresseren, gedienstich versouckende dat U Hoog Mogende eenige Heeren 
wt derselver vergaderinge believen te committeeren, omme 
gementioneerde requeste ende remonstrantien te examineeren, de 
supplianten mondelinge te hooren, ende naer derselve bevindinge 
rapport gedaen synde by U Hoog Mogende gedisponeert te werden als 
deselve wt de gelegentheyt van de saeck naer derselver wyse discretie 
sullen vinden te behooren. 'T welck doende etc.

Aen de Doorluchtighe Hoogh ende Mooghende Heeren de Herren Staaten 
Generael der Vereenighde Neederlanden, onsse hoogh loffelycke 
Souveraynen  Genaedighe Heeren etc, Naerdien door verloop van tydt 
deese provintie Nieuw Neder-landt in een seer slechten en heel 
vervallen toestandt geraeckt is, waervan wy oorsaecke presumeeren, 
eerstelyck de inconveniente regeeringhe; 2 schaerscheyt van 
privilegien en exemption; 3 swaere lasten van recognition, exaction 
ende diergelycken; 4 den langh-duerighen oorlooghe; 5 t vergaen van de 
Princesse; 6 oovervloet van Schotten en Schineesen ende gebreck van 
boeren en boerenknechts; 7 groote dierte int generael; 8 ende 
ten.laetsten den onverdraeg,  helycken / hooghmoed van de naturellen 
en wilden, spruytende uyt ons minder getal etc. ende hebbende seer 
lange vruchteloos gewacht op hulpe, redres ende bystandt van de Heeren 
Bewinthebberen, selffs in onsen hooghsten noodt, hoewel wy daerom 
gerequesteert ende gesucht hebben, Soo ist dat wy (niet langer 
connende vertoeven synde in alle uytterste vervallen) te raade 
geworden syn, onse toevlucht te neemen tot Haere Hoog Moogende, onse 
genaedighe Souveraynen ende vaeders deeser provintie, seer demoedigh 
biddende ende smeeckende, dat deese haere provintie met barmhertighe 
ooghen beschouwt magh werden ende dat Haere Hoog Mogende a lles 
soodaenigh gelieven te redresseren ende herstellen dat de onheylan 
weghgeruymt, de onlusten vernietight ende populatie ende florisantie 
be-vordert magh werden, gelyck de doorlughtiche wysheyt van Haer Hoog 
Mogende dat best sullen achten, alleenlycken onder demoedighre 
reverentie hebben wy good ende noodigh gedocht deese naervolghende 
poynten (als noodtdienstigh voor deese provintie) aen Haer Hoog 
Moogende ootmoedelyck te versoecken. Eerstelyck suppliceeren en 
versoecken wy dat Nieuw Needer-landt van Haer Hoog Moogende soodaenigh 
magh gepopuleert werden dat het sich selven kan erneeren, bestaen ende 



defendeeren teeghens de Indiaenen als andere, die hetselve souden 
mooghen lastich vallen of bespringhen, want ingevalle dit compt te 
mancqueeren soo sall het niet alleen vervallen in de uytterste ruyne, 
maer oock van onse nae buyren lichtelyck geincorporeert werden, ende 
diegeene die reeds aldaer wonachtich syn, sullen moeten alle 
mooghelycke middelen aenwenden om te vertrecken en haer met de 
haeright uyt de missrie te salveeren of onder vreemde natien buyghen, 
all hetwelcke naer ons kleyn verstandt te remedieren is 1. Wanneer 
Haer Hoog Mooghende deese provintie in eyghen genaedighe salve guarde 
geliefden te neemen ende haere vaederlycke affectie tot dit landt met 
desselfs geevende privilegien, door de Vereenighde Neederlanden 
gelieften te laten manifesteeren ende publiceeren, dan souden der 
veele tot dit landt geanimeert werden, daer integhendeel des 
Compagnies onaengenaeme procedueren ende derselffder onvermooghentheyt 
ydereen discourageert. 2 Ver-volgens soo Haer Hoog Moogende geliefden 
voor weynigh jaeren eenighe scheepen op hier t' equipeeren om volck, 
principael boeren en boerenknechts met haeren armoede vry over te 
brengen ende herwarts te senden, beneffens eenige noodruftighen 
onderhout tot dat dat arme volck eenigsins in esse geraecke, Haere 
Hoog Moogende souden niet aleen veele bekommerde menschen verlossen, 
maer oock door haer voorbidden by Godt, te verwachten hebben geluck, 
seeghen ende voorspoet. 3. Mitsgaders by aldien Haer p. 492 Hoog Mo-/ 
gende geliefden te ordoneeren dat alle scheepen, neemende haeren cours 
ende trafycque naer deese noorderauartieren van America, eerst voor de 
Manhattans in Nieuw Neederlandt souden moeten arriveeren ende 
meedebrengen sooveel persoonen als haer in tydts aengeeven ende sy 
bequaemelyck vaeren konnen onder behoorlyck daertoe gestelde 
betaelinge, daar souden binnen corten tydt buytan twyffel veele 
liefhebbers haer naer Nieuw Nederlandt transporteeren.Ten tweeden 
versoecken wy ootmoedigh vaste privilegien en exemptien die 
aenleytinge tot populatie en florisantie geeven, bestaende ons 
erachtens, eerstelyck in bequaeme borgherlycke regieringhe, soodaenigh 
als Haer Hoog Mogende raadtsaam sullen achten deese provintie toe te 
passen, eenighsins gemeenschap hebbende met de loffelyeke regeeringe 
onses Vaederlandts. 2. In vryheyt van recognitie, van thienden en 
lasten die soodanighe teerdere beginselen ondienstigh syn en onder 
voet houden, ter tydt ende wyle toe het landt gepopuleart en 
eenighsins op een vaste floreerende staet gefondeert is. 3. Dat 
speciaelycken de tobaecs retouren, dewelcke van hier gescheept worden, 
mochten vry weesen van alle lasten, hetwelcke groote couragie soude 
geeven niet aleen aen de planters die het bos tot bouwlandt maecken, 
maer souden oock beeter voor haeren arbeyt met alderhande 
nootwendigheden geaccommodeert connen worden. 4. Mitsgaeders dat men 
graenen, houtwerck en alle andere waaren en coopmanschappen hier te 
lande vallende soude mooghen vervoeren, verhandelen of vercoopen, 
alsins en overall daer Haer Hoog Moogende alliancie hebben ende 
vryheyt aen de Neederlanden verleenen om te frequenteeren ende te 
negotieren, Dat Haere Hoog Moogende geliefden privilegien en vryheden 
te verleenen om d’inwoonderen t’animeeren tot de visscheryen, dewelcke 
hier van veele gepresupponeert word goed ende notabel ende in 



toecommende van een groote consequentie te connen weesen.
Ten derden versoecken wy ootmoedelyck dat Haere Hoog Mogende gelieven 
deeses landtes limyten, so wel suydt als noordwaerts te determineeren 
ende op soodaenighen voet te stellen en ordoneeren dat alle occasien 
van twist, tweedracht en onlusten magh afgesneeden en voorgecommen 
werden, opdat Haere Hoog Mogende onderdaenen in vreede en stilheyt 
mooghen leeven en woonen, oock hare vryheyt so in handel als wandel in 
de gestellde limyten mooghen genieten. 2. Mitsgaeders dat Haer Hoog 
Moogende ons met de naebuerighe republycken, colonien als anders Haer 
Hoog Mogende geallieerde, gelieven in vreedenstandt te trecken, opdat 
wy sonder teghenweer en hinder onses lands trafycque (onder 
behoorlycke reglemente van Haer Hoog Mogende) mooghen dryven, soo wel 
langs  de kuste van / Terra Nova tot Capo Florida als West Indien en 
Europa, daer ons Godt de Heere soude gelieven te leyden, ende 3. Haer 
Hoog Moogende ernstelycke mayntenue van deese provintie te doen 
blycken by diegeene dewelcke ongeloovigh daerinne syn mochten, soo 
versoecken reverentelyck dat Haer Hoog Mogende gelieven een compagnie 
soldaeten of twee hier te inquartieren tot defensie van die buyten 
affwoonende ende nieuw aenmaeckende plantagien en colonien, geduerende 
tot wy door ons opkommen de Indianen noch andere vyanden hebben te 
vreesen ende seifs haer quaed doen connen beletten. Dit alles hebben 
wy noodtdienstich geacht naer onse geringhe kennisse ende verstandt 
onder ootmoedighe reverentie voor te stellen, hertgrondelyck 
schmeeckende ter liefde van Nieuw Neder-landt (dat nu op syn uyterste 
leyt) gelyck in onse neffensgaende remonstrantie in t' langhe te sien 
is, dat Haere Hoog Mogende naer haeren verre sienden ende wysen raet, 
hetselffde gelieven in aendacht te neemen en deese onse vrymoedighheyt 
ten besten t' interpreteeren. Wy wenschen en hoopen dat de naeme van 
Nieuw Neederlandt ende de bekeeringhe der heydenen, die verhaest 
behoorde te weesen, Haer Hoog Mogende hiertoe beweegen sullen. 
Verwachtende dan naer de saelighe uytcomste, beveelen wy Haer Hoog 
Moogende persoonen ende raedtslaeghen in de diere bescherminghe des 
alderhooghsten etc. ende wy verblyven Haere Hoog Mogende ootmoedighe 
en gehoorsaeme onderdaenen,’ in den naeme ende van weghens de gemeente 
in Nieuw Nederlandt, geschreeven den sesent-wintighsten July des jaers 
onses Heeren Jesu Christi een duysent ses houdert neegen en veertich 
in Nieuw Amsterdam opt eylandt Manhattens in Nieuw Neederlandt, 
(geteekend) Adriaen van der Donck, Augustin Herman, Arnoldus van 
Hardenberch, Jacob van Nieuwenhoven, Oloffs Stevenss., Machghyel 
Janss., Thomas Hall, Elbert Elbertsen, Govert Loockermans, Hendrick 
Hendricksen Kip, Jan Everts. Bout.

"Acte van Arvnrobatie on het daer inne geinsereert Extract Accoort, in 
date den 19 September 1650 gemaeckt ende geconcludeert tot Herfort, 
soo raeckende de limijt-scheydinge tusschen Nieuw Nederlandt ende 
Nieuw Engelandt, als andersints. In date den 22 Februari.1 1656.", 
Groot Placaet-Boeck.



Twee brieven geschreven int Nieuw Amsterdam in 1654.
Mijn Heer Beeckerke: Ick neem de vrijschheit om aen Uwe Edele een 
letterken te schrijven, willende hier mede een kleine danckbaerheit 
thone voor t' goet en t' goet hart aen mijn bewesen, ick hebbe de 
vrienden niet naer bhnoren konnen adjeu segghen, de quade proceduiren 
mijn van mijn broeder aenghedaen hebben tot mijn groot leetwesen 
beleth, ick ben den 23 August 1653 uit het Vlije met alle 4 mijn 
kinders en een meijt t' zeijl ghegaen, hebbe veel winden en stormen 
uytghestaen, oock 3 maels slaen ghereet gheweest wart wij een schip 
met l7 stuckhen en inde 80 zijelen op hadden; nu mijn kinders hebben 
niet zeesieck gheweest, als alleen int eerste mijn alburg een dach of 
4. Op den 3 November s’ achtermiddachs ankerde wij alhier voor het, 
fort Nieuw Amsterdam daer de stadt Nieuw Amsterdam aen leijt op het 
eijiandt de Manatnans in Niew Nederlandt alwaer wij 5 schoten met 
canon deden ende die van net fort antwoorden met drie scheuten, ae 
burgerij was op de been, de soldatesque int gheweer want sij wisten 
van mijn kompst om dat het schip de Geldersche Bloem oock den 2e 
August met ons uyt het Vlije was uytgnelopen en bij Hitiandt door een 
storm van ons verdwaelden, die een etmael voor ons alhier ghearriveert 
was, soo quam den fiscael Thienhoven aen boort, versocht mijn aen 
landt te willen komen, alwaer ick met mijn soon seer blijdelijck vande 
Raeden, Burgermeesteren en schepenen, want aen Generael Stuyvesant, 
was naer net fort Orange, ende de gansche burgerije, wierd 
verwellekompt ende gheleidt naer het, fort ten huysen van den Generael 
en komende op de brug al her canon ghelost wierde ende de soldaten 
behoorlijke ceggie deden, wierde in dat huys vande raden en Magestraet 
wel onthaelt en s' anderen daegh wierden al mijne kinders mede wel 
ingehaelt ende onthaelt tot dat mijn logement klaer was. Den 11 quam 
de heer Generael Tuys met sijn vrou, die mijn oock wel onthaelden, die 
s' achgtermiddaegs den Raedt, dede vergaderen, alwaer mijn, neffens 
Sijn Edele, de eerste plaetse in den Raedt te besitten ghegeven wierd. 
Dit is int kort mijn arrivement alhier, dit landt staet mijn 
uytermaten wel aen, ick sal mijn leven nier niet trachten van daen te 
willen gaen, wij verlanghen seer na tijdinghe uyt Europa, hoe het al 
met de Engelsche mach gaen, wij hebben hier oock sulke naebuyren, maer 
sij attenteren noch niet en wij krijghen ghene tijdinghe uyt het 
patria, dat ons somwijlen wel een sucht uyt de borst drijft, wij 
wachten goede courranten. Dit landt bestaet inde handeling van veeie 
pelterijen en principalijck van bevers, die met duysenden ons van de 
wilden verkoft werden voor Hollandsche coopanschappen, alle menschen 
sijn hier handelaers, het groot vee, als ossen en paerden, sijn noch 
schaer, men slachtse niet veel om aenteling is het hier te doen, het 
gaet naer de wijse van het oude testament, de rijckdom bestaet in 
ossen, paerden om te ploeghen en koyen, schapen en bockken, het landt 
kan ons van koorn spijsighen, de kinders en verkens, dat 
vermenichvuldich hier seer en meest, maer hier sijn vrouwen ghebreck. 
Wij hebben hier menschen van doen om te bouwen en aen te telen, landt 
en bosschen sijn hier ghenoch, ende de grondens sijn goet. Die met 
bowluy uit het patria kompt , kan in een jaer soo vee1 bebouwen dat 
sijn winst hem kan de kost gheven, paerden en ossen moeten se hier 



kopen. De revieren sijn hier vol viss en goede eetbaere vissen en 
goetkoop, 3 grote zeekrabbe om een stuyver, oock boomvruchten, de 
wilden brenghen die te koop; harte vleijs van ghelijcken, het pont heb 
voor 1/2 stuyver ghekoft deese voorleden winter oock so vett als 
schapen, oesters rapen wij hier voor ons (onleesbar) daer sijnder soo 
groot dat men se in 2 a 3 stuckken moet snijden. Het meeste onkruyt 
sijn aerdbeeren de hoenders is hier goede aenteling. De wilde brenghen 
ons wilde gansen, kalkoenen, patrijsen, wiide duyven, eenden en meer 
andre soorten van vogels en ghedierten. Somma men kan hier leven en 
vergeten het patrian, bier wort hier ghebrouwen soo goet als in 
Hollant van garst en tarw. Tarwenbroot is hier ghemeender als rog of 
boeckweit, de haver erreten en mahys is hier redelijck, aen viss 
hebben wij snoeck, steur, baers, harinck, agquereel, weeckviss, 
steenbrasen, ael, elft, twaelf en dartien en meer andre, die de namen 
noch niet kan. Mijn kinders beginnen als wilts te spreken, konnen al 
met de wilden handelen. hier gaet gheen gout noch silver als maer 
corallen, die de wilde maken en want de 6 witten sijn een stuyver ende 
de 3 swarten een stuyver en wij konnender alles voor kopen, oock 
hebben wij het voor onse betaling seer gaern. Somma noch eens, het is 
hier goet, maer voorlede winter heeft ons den Spaenjaert verlaten ende 
de Fransman is door gheslopen, maer den Hartoch van Brandenburg staet 
ons ghetrouwelijck bij, die moeten wij met een smoockje onderhouden. 
Wij verwachten hier weer secours van de verlatene vrienden, want haer 
absentie brenckt ons melankoly bij net veegt hier al wat lepel leckken 
kan, de vrouwen in de buirtte onderhouden. Malkanderen met een pijpje 
en een brandarisje, jonck en oud gaet hier al smooke. De toeback kost 
hier een schellinck het pont vande beste, hier te lande wast seer 
goeden toeback en de Virginiaen toeback handel is hier groot, soo om 
een benaut sien gheeft men hier den toeback malkanderen met ponden om 
met. Ick ben van meningne oock een grote plantagie eerstdaegs te 
beginnen. Nu wil ik Uwe Edele niet langer ophouden met mijne 
kladderij, maer groet mijn jonker A. de Mist; ick soude oock wel aen 
hem schrijven, maer hlj heeft mijn tot Amsterdam gheschreven, dat hij 
gheen schrijvens meer van mijn wachten wil, daerom sal wachten tot dat 
hij mijn werom aennemen wil, ick wensch hem en sijn kinders alies 
goets en verwacht vergiffeniss, soo ick oorsaeck daer af ben. Mijn 
groeteniss mede aen de neef en nicht Mario, oock u neven van 
Westerbeeck, als mede onse oude comparanten, principalijken, de Heeren 
Commissarissen, alle drie, en Boeckhoven en die na mijn vraghen, als 
mede de Secretaris, Bosch Casembroot ende de Burghermeester Splinter. 
Vale met haest uit Niew Nederlandt, op het eijlant Manathans, uit de 
stadt Niew Amsterdam. Vale ven blijf. Uwe Edele dienstwiliige dienaer 
Nicasius de Sille den 23 May 1653 (lees 1654) Post scriptum: Om de 
quade gheruchten uit Engelant is het schip opgehouden gheweest en 
mosten dat-houden, soo om de ammonutie als bootsvolck, doch wij hebben 
haer vervaert ghemaeckt, soo dat sij als noch ons gheen oorloch aen 
hebben ghedaen, wij bebben ons dapper ghefortificeert tot defentie, 
vorder weet niets meer, als dat hier gheen mossen en sijn, maer de 
wiide duyven vlieghen hier soo sterck, als de mossen in Holiant in 
dese tijt vant jaer en eten aertbesen en kersen, die met duysenden 



hier gheschoten werden op onse plaetse, straten en tuynen, hat smaeckt 
als een patrijs. Wij wenschen maer naer vrede. Nu wederom adjeu, doch 
op den l5 July 1654. Vale. Salutor salutanaos dasosz. Ut supra. Post 
datum: Soo arriveert hier een schip van Amsterdam met vredenstijdinge 
tot onser aller vreugde, oock krijghe een brief van Jannecke Tournet, 
daer mijn kinders bij ghewoont hebben, die valselijck pretendeert, 
doch ben haer niet schuldich, oock van gelijcken Casenbroot de 700 
gulden niet, daerom versoeck, dat de Heeren weesmeesteren sulcx niet 
uit en tellen, alsoo de assignatie van 200 gulden en most ghetrockken 
sijn ende de 700 gulden vande fiscael betaelt worden, als bewijsen 
sal, sulx noodich sijnde ende te recht gheadverteert worde, dit papier 
wort te klein en het schip gaet wech, ick sal hier van aen Mons. de 
Niest, of mijn procueeur schrijven. Vale, den 17 July 1654. Ut Supra. 
Laet dit bij provisie bi j memorie wercken ghestelt door den Heer 
Secretaris Bosch, salt mijn verobligeren alle mijne pappieren en 
documenten noch in Hollandt of orderweghen. Het adres luidde: Aen Mijn 
Heer Maximiliaen van Beeckerke, Advocaet ende Dijckgraef, wonende op 
de Kneutersdijck int ' s Graven Haghe.

CONDITIEN, Die door de Heeren Burgermeesteren der Stadt Amstelredam, 
volgens ’t gemaeckte Accordt met de West-Indische Compagnie, ende 
d’Approbatie van hare Hog. Mog. de Heeren Staten Generael der 
Vereenighde Nederlanden, ader op gevolght, gepresenteerd werden aen 
alle de gene, die als Coloniers na Nieuw-Nederlandt willen vertrekken, 
&c.

"Ordre voor de West-Indische Compagnie, raeckende de limit-scheydinge 
in Nieuw-Nederlandt. In date den 23 Ianuarij 1664.", Groot Placaet-
Boeck, II.


