Hee, Finkelstein! ëGodí is naar je op zoek en ik
heb de indruk...
MacKnight?

Ha, Danny, eindelijk! ik krijg de indruk dat je
tegenwoordig meer interviews geeft dan dat
je er afneemt en uitschrijft. Sinds het succes
van ëThe Kelly Brian Storyí vraagt het
publiek naar je. Niet vergeten.

Donna, ik verwacht een pakje vandaag. Heb jij
al iets gezien...?
Hallo, Danny. Er is
vanochtend ín pakket
gearriveerd. ik heb het
boven op de stapel
gelegd... op je
bureau...

Hopelijk is dit
ít goeie spul,
Jason. ik heb
ít echt nodig.
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Hee, Andy, wanneer krijg ik eindelijk dat artikel
over de financiering van de wapenlobby?

Vrijdagochtend,
boss.
Beloofd!

Heb jij nog
wat op het vuur staan,
Danny? iets pittigs met
ín Finkelsteinsausje
erover?

Daar reken
ik dan op! En de
ëochtendí begint hier
voor mij om zeven
uur. Vergeet
dat niet!

Wil je indruk maken
met die oude rommel?
Wat is ít eigenlijk?

ik ben met iets
bezig, boss. Je zult
niet ontgoocheld
zijn.

Misschien beseft voorzitter
Dundee* straks wel dat de
jongere broer van de ìparanoÔde
kopijkakkerî nog geschifter
is dan de oudere versie.

Mooi. Precies wat ik
wil. Explosief en geschift!
Maar wel authentiek en
verifieerbaar, uiteraard.
En... zo snel mogelijk,
Danny. Niet vergeten!

Documenten
die dateren uit
de tijd van de Mayflower. En hoe vreemd
het ook lijkt, dit zou
weleens ít vervolg
kunnen zijn op het
dossier dat mijn
broer samen met
Warren Glass
schreef...

Erger dan de pest, die vent. Nooit tevreden.
Vooral omdat niet iedereen zomaar ín batterij
complotten uit zijn mouw schudt,
zoals jij...

Niemand schudt
hier schandalen uit
zijn mouw,
Andy!

ik denk zelfs dat
er maar ÈÈn groot
schandaal is geweest in dit
land...

...sinds de
allereerste
dag...

* Stephen Dundee, voorzitter van American News Inc., de nieuwsgroep die de New York Daily uitgeeft.
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Voorlopige codenaam van het dossier

The XIII History
door Danny Finkelstein
VERTROUWELIJK. Geen publicatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

--INLEIDING: LIJST VAN DE VOORNAAMSTE ONDERZOEKSBRONNEN
Dit onderzoek is gebaseerd op analyse en veriﬁcatie van de in de volgende documenten
vermelde feiten (verzameld en doorgegeven door Jason MacLane):

> Memoires van Henry Hamson (1470) + ‘schatkaart’ van een gebied in Maine.
> Eigendomsbewijs van een gebied in het huidige Maine, verleend door Elisabeth I van Engeland
aan Lawrence MacCormack (1603), ondertekend door James I van Engeland in 1606.
> Financieel contract (1620), opgesteld tussen de drie Takken van de passagiers van de Mayﬂower.
> Compact Act (1620): origineel afschrift van Lawrence MacCormack.
> Testament-brief van Lawrence MacCormack (1620)
De ‘Indiaanse huid’, van omstreeks 1621 door een Wampanoag die Een Bron heet.
> Memoires van Dorothy May-Bradford (omstreeks 1638-1640).
> Testament-brief van Dorothy aan haar moeder (1640).
> Geschreven en ondertekende verklaringen (1640) van William Bradford op de
achterkant van folio 243 van zijn Memoires (‘Of Plymouth Plantation’).
> Manuscript van James Duncan (1847).
> Dossier van Jim Drake – gedigitaliseerde map bevattende genealogisch onderzoek naar de afstammelingen
van de (tot op heden) onbekende passagiers van de Mayﬂower, evenals talrijke afbeeldingen (reproducties)
aangetroffen in diverse bibliotheken en privécollecties van afstammelingen van de passagiers en zeelieden van
de Mayﬂower (en die van de voornaamste schepen die de route van de Mayﬂower in de jaren erna aﬂegden).
Analyse van het ‘Manuscript van Duncan’ en nadere uitleg.
> Samenvatting en vertaling in hedendaags Engels van de voornaamste en hierboven genoemde
documenten door professor Constantijn Huygens, voormalig hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van
Leiden, gespecialiseerd in de 15de en 16de eeuw.
---

De auteur is verantwoordelijk voor de redactie van dit dossier.
De opzet ervan is historische feiten te onthullen die teruggaan tot 1313,
in de vorm van een verhaal dat voor een groot publiek toegankelijk is.
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dossier 1

1313 ñ De oorsprong
van een familie

Jean
de Hame
16 JANUARI 1282
26 APRIL 1343
Jean de Hame, die in 1282 te vondeling wordt gelegd op de trappen
van de Saint-Jean in een gehucht aan
de Bretonse kust, is de oudst bekende
voorvader van Jason MacLane. Hij
wordt opgevoed door zijn pleeggezin
en de dorpspastoor en ervaart al heel
jong een religieuze roeping.
In 1300 laten zijn ouders de jonge
ridder, net achttien geworden, toetreden tot de vermaarde Orde der Tem-

peliers binnen de Commanderij van
Coulommiers in het Champagne van
weleer.
Al snel toont de jongeman zich buitengewoon vroom, en geeft hij blijk van
politiek en militair inzicht. Zijn superieuren merken zijn kwaliteiten op en sturen hem regelmatig op reis, alvorens
ze hem inwijden in plichten en geheimen die geen andere Tempelier van
zijn leeftijd worden toevertrouwd. Jean
de Hame bewaart hierover tot zijn
dood een absoluut stilzwijgen.
Aan het begin van de 14de eeuw
heeft de Tempelorde te lijden van de
rivaliteit tussen de koning van Frankrijk,
Filips de Schone, en paus Clemens V.
De dienaren van de Orde, die met hun
rijkdom de begeerte der machtigen
wekken, liggen onder vuur.
In 1312 wordt de Orde in Frankrijk
ofﬁcieel opgeheven en worden alle
tempeliers gesommeerd zich te melden voor berechting bij de provinciale
concilies. Jean de Hame zal nooit
reageren op de oproep. Al enkele
weken voordat de Grootmeester van
de Orde, Jacques de Molay, tot de
brandstapel wordt veroordeeld, staat
hij in de historische bronnen niet meer
vermeld. Houdt hij zich aanvankelijk

schuil in Frankrijk? Dat is een mysterie.
We vinden pas een spoor van ridder
Jean de Hame terug in februari 1313,
als melding wordt gemaakt van zijn
aanwezigheid aan het Schotse Hof.
Niet zo verbazingwekkend, want we
weten dat paus Clemens V beslag probeert te leggen op de bezittingen van
de Tempel buiten Frankrijk. Robert I
van Schotland weigert Rome echter
te gehoorzamen en wordt geëxcommuniceerd. Schotland wordt een toevluchtsoord voor gevluchte Tempeliers.
In Edinburgh vindt Jean de Hame onderdak en bescherming bij de sheriff van
de stad, zijn toekomstige ‘Tempelmeester en mentor’ William Sinclair (ex-Saint
Clare), Lord of Rosslyn.
De mannen worden vrienden en de
Franse ridder kan zich dankzij de bescherming van de machtige Lord vestigen in zijn nieuwe vaderland, waar hij
visser wordt.

In die periode geeft Jean de Hame
ook zijn Franse naam op en wordt Hamson, zodat hij sneller opgenomen wordt
door de Schotse samenleving.
In 1316 ontmoet hij Elizabeth
MacGowenn, die hem het jaar erop een
zoon schenkt, Hubert. Jean wijdt de rest
van zijn leven aan de opvoeding van zijn
zoon, die hij leert zeevissen.
Bij zijn begrafenis, in 1343, is volgens
de archieven van zijn parochie een grote
menigte aanwezig, onder wie we ook zijn
oude vriend William Sinclair zien en een
zeker aantal mannen “in voorname kledij
en onbekend in de streek”.
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Hubert
Hamson

Barthelemy
Hamson

6 FEBRUARI 1317
18 MAART 1400

5 APRIL 1357
26 JUNI 1422

Over deze voorouder van Jason
MacLane weten we weinig. Hij is de
eerste die zich volledig Schot voelt:
zijn vader heeft blijkbaar nooit geprobeerd hem de Franse taal of aspecten van de continentale cultuur bij te
brengen.

Alleen een korte passage in een
parochiekroniek vertelt ons iets over
het leven van deze nazaat. Hij trouwt
vrij laat, met een zekere Dorothy
MacRyan, een jaar na het overlijden van zijn vader. Hun enige zoon,
Henry, komt een jaar later ter wereld.
Ook Barthelemy treedt in de
voetsporen van zijn vader. Hij wordt
visser en onderhoudt vriendschappelijke en diplomatieke relaties met de
jonge generatie Sinclairs. Opgemerkt
moet worden dat hij beschikt over een
buitengewoon sterke fysieke conditie,
want in weerwil van het harde zeemansbestaan wordt hij vijfenzestig.

niemand kan deze jongeman tegenhouden in zijn onstilbare honger naar
avontuur.
In zijn Memoires vertelt Henry dat hij als
kind beïnvloed is door de legenden van
de “Mensen uit het Noorden”, die een
ver land hebben bereikt waar het wemelt
van de ‘skrei’ (Noordse benaming voor
kabeljauw) en “vele andere rijkdommen”.
Noot van de auteur: Henry Hamson
lijkt hier te doelen op de Vikingen die,
omstreeks het jaar 1000, de eersten
zouden zijn geweest die voet zetten op
de Noord-Amerikaanse kust (cf. de archeologische site L’Anse aux Meadows
gelegen op het noordelijkste puntje van
het huidige Newfoundland en Labrador).
Gedurende zijn leerjaren in het
harde zeemansvak denkt hij maar
aan één ding: de route van de zeelieden van het Hoge Noorden vinden
naar dat verre land!

Henry
Hamson
17 MAART 1402
8 FEBRUARI 1483
Hubert is opgeleid door zijn vader
en wordt een verdienstelijk zeevisser.
Ook hij onderhoudt nauwe, vriendschappelijke contacten met de Lords
Sinclair.
In 1356 huwt de jongeman Gwendolyn Lockeed. In april 1357 baart zij
een tweeling, Barthelemy en Anna.
Helaas komt Anna op 8-jarige leeftijd
om bij een ongeval.

Als liefdevol opgevoed enig kind
van Barthelemy en Dorothy stelt
Henry zich al heel jong ten doel de
grootste zeeman van de familie, van
het graafschap en – waarom niet
– van Schotland te worden. De jongen is behendig, zelfredzaam, sterk,
en heeft een passie voor de hemellichamen en landkaarten... Niets of
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Hij moet tot zijn eenendertigste
wachten voordat hij de belofte die hij
zichzelf heeft gedaan, kan inlossen.
Op een mooie lentedag in 1432 gaat
hij scheep met drie berooide zeelieden als enige reisgezellen. Aan het
eind van een reis van vier weken die
hen eerst naar het noorden en het
Land van IJs (het huidige IJsland)
brengt en daarna naar de kusten van
het Groene Land (het huidige Groenland), zakken zij af naar het zuiden en
bereiken het huidige Newfoundland...

