
Boek ‘VRIJE MENSEN, HET VERGETEN VOLK’ VAN HUGO J. VOS vertelt over het 

Métis Volk in Canada en de Verenigde Staten 
   

Over de Métis, een Indiaanse natie uit Canada en de  Verenigde Staten, 
is weinig bekend in Nederland. Dat is jammer, want dit boeiende volk 
weet tot op de dag van vandaag zijn rijke cultuur, waarin een 
aansprekende mengeling van Indiaanse en blanke elem enten, te 
bewaren.  

Hugo J. Vos brengt de cultuur voor het eerst in Ned erland onder de 
aandacht in het rijk geïllustreerde boek ‘Vrije Men sen, het vergeten volk 
– De Métis in Canada en de Verenigde Staten’.  
 

Canada, 18
e
 eeuw: Franse bonthandelaren leven te midden van Indiaanse volken.  

Ze trouwen met plaatselijke vrouwen en stichten een gezin. Hun kinderen zijn 

gemengd Indiaans-Frans. 

Omdat dit op vrij grote schaal gebeurde, ontstond een apart halfbloed-volk: de 

Métis. Ze kregen de Franse taal, het rooms-katholieke geloof, liefde voor akkerbouw 

en een verlangen naar een eigen boerderij, vioolspel en een zeker individualisme 

van hun vaders kant mee. Hun moeders zorgden ervoor dat ze Ojibwe en Cree 

leerden, vooral leefden van de bizonjacht, oudere mensen hoogachtten, een 

nomadisch bestaan leidden, en zorgden voor een Indiaanse manier van dansen, 

kleden en eten en hun kleren versierden met bloemkralenwerk. Deze elementen 

voegden de Métis samen tot een schitterende mengcultuur en voegden daar eigen ingrediënten aan toe als de Red River-wagen.  

 

Lange tijd leefden de Métis een paradijselijk bestaan. Hun leefgebied waren de Canadese en Amerikaanse Plains. Van de grens 

trokken ze zich niets aan. Maar de overdracht van hun land aan Canada gebeurde buiten hun instemming om. En nieuwe blanke 

kolonisten namen de beste landbouwgrond in, roeiden de bizons uit en behandelden de Métis met grote minachting. Twee maal 

hebben de Métis in Canada zich gewelddadig verzet. Beide keren is hun verzet uiteindelijk zinloos gebleken. Zeker de laatste 

opstand, het Noordwestelijk Verzet (1885) zorgde ervoor dat de verslagen Métis verspreid werden. Zowel in Canada als de VS 

waren ze echter niet meer welkom. De Métis kwamen aan de rand van de samenleving terecht. 

Pas rond 1970 kwam daar verandering in. Net als de Indianen waar ze zo sterk mee verwant zijn, kwamen de Métis weer op voor 

hun land- en jachtrechten. De situatie voor de Métis is inmiddels sterk verbeterd. Ze hebben dezelfde jachtrechten als hun 

Indiaanse verwanten en ook voor hun politieke rechten zijn ze stevig aan het onderhandelen. De Métis-cultuur bloeit weer bij 

jong en oud. 

 

‘Vrije mensen, het vergeten volk’ vertelt in 178 pagina’s op boeiende wijze het ontstaan, de cultuur, geschiedenis en 

hedendaagse situatie van dit bijzondere volk. De vele citaten, 55 afbeeldingen en 7 kaarten vullen het verhaal rijkelijk aan. De 

tekst leest vlot en is zeer toegankelijk voor eenieder die voor de eerste keer iets over dit volk te weten wil komen. Daarom is het 

uitermate geschikt voor bibliotheken en scholen. 

Omdat er secuur onderzoek aan dit werk ten grondslag ligt en er een degelijke bronverwijzing en een uitgebreide literatuurlijst bij 

zit, is het tevens een must voor iedereen die op wetenschappelijke basis met dit onderwerp aan de slag wil. Een zeer goed 

leesbare wetenschappelijke publicatie die heel geschikt is voor studenten geschiedenis, antropologie en overige geïnteresseerden 

in Indianen, de koloniale verhoudingen en de geschiedenis van Noord-Amerika. 
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Bestelinformatie 

‘Vrije mensen, het vergeten volk’ (ISBN 978-90-816068-1-3) is uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te 

bestellen via dekiva@hotmail.com of telefonisch bij De Kiva (contactpersoon Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991. 

De prijs bedraagt €16,- (excl. verzendkosten à € 4,-). 


