
åffi

',å

$
Æ

ff

'i4,

ffiffi

Ber!.cFiten
\ivat gebeufde er de afgelopen maanden op het gebied van

geschiedenis. archeologie, kunst en antiek? Een overzicht.

Plus: de winnaars van Vind en een nieu\,ve lezersactie.

Reiofhunst
n le ps'Ole 1o1l 1o,15 ljJn t ..lozeJoooce {Jnsl.oll^ .i^5

geconfisqueerd of gedrvongen geveild. De geschledenis, de

claims en reacties van musea die herkomstonderzoek doen.

f,tno$raf ica: veszfi.nneld en veroverLj
Tldens sommige strafexpeditles js vroeger etnograf ica Van

'oorlogszuchtlge inboorllngen' buitgemaakr. Hoe kan naar

deze rerzrmelmethode geheken worden? Een beschouwlng.

De jun,efenscha{ van Cheapsic{e
Het Londense Cheapside lvas jn de 17de eeuw het centrum
van goud- en edelsmeden. Een van hen moet de rn 1912 onr

dekte labelachtige ju\'velenschar verstopt hebben. Waarom?

Vn*rwerp { Coc* de tner
Rudolf II zou er in l602 zo'n 4.000 gouden florlnen voor

htbbcn neer qeteld. Een coco de mer mocht jn geen rarireiten

kabjnet onrbreken. Alles over de verlerdelijke zeekohosnoot.M
De koopman en
de Melckmeyt

Crisis in Een curiosum.
de zeekokosnoot

E
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i{unstkcning Witlern Il
Een on-Hollandse r'veelde heerste aan het hol van Willem ll
en zln Anna Paulor,vna Romanov De kunstcollectie van de

Oranjevorst was ongekend. Waar is ze gebleven?

FJe rnan acl"lt*r cte lV{eickm*yt
IJsland anno 1659. FLuitschip de \{elckmeyt. urt Amsrerdam,

kapseist rldens een storm. ErgenaarJonas Trellund heeft zo z1n

eigen manjef om met tegenspoed om te gaan.

Etyrnoå*gi*
Ontaafd. Wreed Primrtief. Nee. barbaren brengen niet bepaald

de leuksre blgedachren naar boven. Hoe komt dar eigenlUk?

En waren de 'echte'barbaren werkelijk zo barbaars?

Lawrence ni Åraå:ia
Lawfence of Arabia uir de gehlknamige filrnklassreker llkr mer

zijn fijzige gestalte en staalblaulve ogen in nlets op de'echre'
T.E. Lawfence. Her verhaal van de onbedoelde held.

*oriog ir"r de elipleimatellwijh
De Nederlandse diplomaten in Peking hebben het nlet makkellk
tijdens de Eefste Wereldoorlog. Als ze de kelzersgezinde generaal

Xun asieL geven, is de poppenkasr compleet.

de archeologie ,,,11ililJIJfllllll||]illlli ttit
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De man achter
de Melckmeyt
-{-{*ilige' 
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IJsland gaar in de lTde eeuw gebuki onder

monopolies. Desondanks weet Jonas Trellund.
dcrrnr rrrrd mer ccn ctecnriike Amcreral:mce
pen lrrrrrrief henr'{clrie nn re zet lcn -onrler

meer mFr ziin flrrircehin rJe N,4clr kmcrrr \4,a.ar',,t,-.,.,...,',.,.-r

war re doen ,als her rii keert?

We schnjven het jaar 1659 en de Melckmeyt ligt
volgeladen voor anker brj het eiland Flatey aan de

westkust van Ijsland. Het fluitschip, afkomstig uit
qmsferddn rr nrd. onoe56hriht door cpn lwaTc
ccnremheTqrnrr kånccic- en zinht. De bemanninp
en hun handel zouden zeer welkom zijn geweest.

de l.lslanders klagen al langer bij hrr koning da zo

'{ ai-,d L ^^n' ,.-/1a, c Lrrr lglj bezOeken, wa.,rrdOOr

ze hun vis nlet kwr;t kunnen en ook geen zout kun-

nen inslaan om die vis te bewaren.
De eindeloze oorlogen met Zweden hebben de

Deense vloot lamgelegd. En dus ook de import
en export in fsland -dat deel uitmaakt van het

koninkrijk Dene marken. Ondanks hei Deense

alleenrecht op djt koopverkeer, pikken de

Hollanders graag een graantje mee. AIs hel even
kan wordt een illegaa'h,rndeltje opqezer cn ioms
wordt een belang genomen in winstgevende vis-

serijprojecten. Halverwege de lTde eeuw zijn hier
meer Hollanders dan ooit tevoren.

Rijke familie
Een van de vele kooplieden die rond 1659 lJsland

aandoen, is de Deen Jonas Jensen Trellund (oi

Trellonr, zoals h1 in de Nederlanden genoemd

wordO, die in 1631 in het stadje Ribe op Jutland
r,r ordr qebo'en uit e en $e slae ht van gelee'den

en handelaren. \Jn \ ie de laaLsren berrekkinqen
onderhouden met de Republiek. Jonas ls een onder-
nemende jongem.rn. die n.r w.-rt jaren zi n geluk

^^-f^^f^ ro hohho^ ^^ ,ee, introuwr in het sreen_

rijke pr ores.anrse koopmansgeslachr Pelr.

Abraham Pelr wa> A-twerpen ontvlucht en v.a

Hamburg in Amsterdam terechtgekomen. De

familie dreef handel met landen als Spanje,
Porrugal en Frankrijk, en bezat in Amsterdam een

suikerraffinaderu en een leeriabriek. In 1654 huwt
In^rs S: r.r ( ,'pscenhier dorhtef van CaLhf r'na Pelf

en kleindochter van Abraham. Ook andere gene-

raries Trellund cn Pelr qingen verb.nrtrnissen n et

elKaar aan.
De l.rmilie sreek gFld in Jonrs lJslandse handels-

avonturen en krUgt er door de florerende vishan-

del veel \oor re'ug. Zo Iinanriert zijdehandelaa'
Paulus Pelt (zoon van Abraham). zeven schepen

die tussen Portugal en Flatey varen, waar de

bewone rs van allerlei benodigdheden worden
voorzien in rurl voor hun populaire kabeljauw. Uit
notariåle akten blijkt dat meer Nederlanders han'

tlgl'.J,uy-t**. + t



delden met het onder monopolies gebukt gaande
rr' r '.^ r - ^- -'^ e achterørond øFFfr InnåslJ>rdrru. tttddt LtJt I utrcll5,

een srreepje voor.

Rampspoed
'r"-.r- ---- lIiLu. nn in aon rnnrrrrlJUlldj llrllullUJ lLddlll Uull\t vP lll ((ll \Ulltlo\

van 31 december 1658, waarin sprake is van de

verhuur van Hollandse schepen aan de Deense
koninø Frederik lll Innas n:rticincerr mer de lrr[fe1

C:rh:.ina nnder.rhinngf HanS DavidSe en met
een rienknnnioe hem;nnind pn ?F< krnnnnen"''"Yv'5'
VOOT een hrtrtrnriis Vån I rqn d,,1,!.n no crhonal,, ,,"",|,,
worden ingezet bij troepenvervoer in Denemarker.,
dat in oorlog verkeert met Zweden. Toegang iot de

Oostzee i5 van levensbelang voor de Republiek.
maar de doorgang wordr door de Zweden versperL.
De Nederiandse marine zet eind 1658 de aanval
in, en mei name de bevrijding van de stad Nyborg
rlnnr i\,4iehrel rJe Rrrrrrcr tren i:rr lstcr Ancr d,c kan

sen kefen in het voordeel van Denemarken.

Rond 1660 zit

.lltlln 0e scnulOen

Jonas wordr in l65q achtervolgd door rampspoed
Allereerst wordt een van zijn schepen. de St.-Anna
onalpr aic Tevelse schinner Rircnr ll<hrånrcTnnn

op weg van Usland naar FrankrLyk door kapers
n\/FTmceqlFrd cn in Aldiprs aan ele kcrind dclcorJ

waarbij de bemanning gevangen wordt gezet. Ook
zijn Melckmeyt gaat verloren. Er valt een dode; de
nvc.:dF nnr':render hrcnOet de winte. door nD

Fl:rcr en Vcrcn d,a- mtr cen zelfdem:akr \/åårl rd

tcr|o.n2år Amcreraj;m f\--- Lr::r.. , 
-..-.^: ^... ..b..--. . ..... Jaar DrIJKt oe omvang van

her verlies: Isvennch duysent stucx gesoute stapel-

vts. achtentwtnn( h !onnen gesoutc vleesch. omtre?nt
duysent pont drooge vis ['stokttis']. omtrent hondert
<rhnnevellpn ean nvhnnfri trnpn I vnt vicnlia l enr]o

andrerhalve ton taltk l'dtertilk vet l'.

Verhuizen

Jonas Trellund zittot zr)n nek in de schulden, maar
d,ankzii de hrr'n \.rn 7'in Schoonfamilie en schuld.'*" -'J', '

eiqcrc die tnrh nno mno'eliik hcdcn rien in r{c"'"5."J"',
handel mer IJsland. schepr hij weer moed. In een

brieI uiL 1oc,0 aan Frederik II]. waarin hij klaagr
o\/cr Tiin verliezen fiidcns het bevoOrraden van de

lJslanders. onrvouwr hij nieuwe plannen.
\'^^ :-' -^tfA-, i^^. ,,,^".len ziin ttarzaeken indp,i\ug udrzrrrur Jddr w9ru(rr zrJrr rq.Luqnqrr ilrsc
uiillio'd kenneliik is .le konino lnn:. hrln h''''''b.. - - r" o r "-- - r ' l)

het verslaan van de Zweden niet vergeten. Voor
rrrrce decenni, kriidr hii her ellccnrerhr nn dc
,,,- r. .:-.,- ^,-- -- - r rr ^r- .^d c- nn da \ orl,^^^ \ 1"1vvdrvl)vdrr5>i rurru rJ)rdrLu rLL uP ug v-l nuuP vdl

kuit. Bovendien ma$ hij zakendoen met de onder
nccrs dp72d st:ande F2foef-eilanden.
Al snel klao'en aiør rnsriøe L:nrJel:rc' d:, dc rFo'cls

v:n ric llcl:ndcc H:ndcl l\,4rrl<.hznnii rlnnr rJe

heer Trellund met voeten worden gerreden. mel
als gevolg dar na een onderroek alles wordr rerug-
øedråå'd ln lnha.irhr lnnas ee- nierrrv hedriif
nn ,rllccn n ncr h;i nm ziin'echren;n heel llslard'')"'''-')'',J-'*'''

te kunnen blijven uitoefenen, verhuizen naar
Denem:rkcn N,4er ziin dp7tfi d22t hii in rlc nierrrrre

knnnrranswiik Christianshavr in Konenl^åøen'".' J .-"

wonen.

Bankroet

Jonas wordt adviseur van de admiralireir en js vrij
nr hr-,4or ro ri.ii, o- .naar Nederlands model .

VerrJer k.iiør hii l^er kon,rk'i:1. nrivi'coe nm n ,ii"l

deel van de stad een scheepswerf en touwslagerij
rc hFo'innAn Hii neemr rrrrcc Hnll:nrlcA cahAcn<

bouwmeesters in dienst en zoveei timmerlui als
hi'nodiø hee't Dnor herr rritocrrrsrc schcnen n,r,ar, ''] ' '- -'5

de Oosi en het Caribisch gebied genieten speciale
voorre(hren. zoais her Lolvrij invoeren van wijn uir
Teneri[e Tell nnk nroIiterenrl ven helrcrindvnnr"'5'""'
delen l.rar hii een indrrrkwekke nd huis bouwen en
verwe'fr h'i srrrkke. ornrd rond de haven.

In 16b5 trekt Jonas twee compagnons aan: de

Noors'Nederlandse admiraal Cort Adelaer en

de Schotse koopman William Davidson, die in
Amsterdam onder andere voor de Engelse koning
sninnccrr De drie hercn hphhcn hii de 'nrrrin'nnrl

Jonas t"ot zijn nek

'lnnainia r,atn rla sfuta1

Nv b or q rio or',,lLc hiei

de Rr,lrla) 16t9' (1';l(9.

tietui.l. natr een i:rent
f arn BLtsttoet Stopendde i)

C olldat ?e ,q i/ks/ri use urx.

AnlSterdQt)1

Faience in de Melckmevt
v

Tiidcns cen cerqrc nnderzoek van het wrak van le Melckmevr in lQQi u 916lj'."' '

ongeveer l0 kilo keramiek gevonden, waaronder faience uit Nederland.
nicr verknehrc'hiilarJinø' Onlanos onrdekre deivll))Llllqll Wd) Ult tlug ilrLL

Nederlandse archeoloog Nina Linde Jaspers dar her schip ook Frans aarde-

werk vervoerde: witte en crdmekleurige plooischotels uit Nevers en Rouen.

De Fransen betaalden hun vis met faience, dat weer verkocht werd in de

Republiek, waar de eigen aardewerkproductie inmiddels volop bloeide.
In her wrak lag revens een papkomlragmenr van Spaanse of Ponugese on-
gine. Vondsten van dergelUk geimporteerd aardewerk tonen dat de belangrlke
IJslandse vishandelaren -jn tegenstelling tot veel landgenoten- in de 17de eeuw
geen houten eetgerei gebruikten. In 1659 staakt de Republiek de handel met
Rouen en Nevers; de Franse faience van de Melckmeyt zal tot een van de laat'
ste transacties hebben behoord. Foto; Erlendur Gudmundsson.
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een flinke vinger in de pap; Jonas kent het metier
vanwege zrjn vroegere werk voor de lamilie Pelt

Als h1 na verloop van tijd niet meer aan z1n ver'
plichtingen kan voldoen -zijn schuld aan Adelaer

bedraagt een kleine 5.000 rlksdaalders- wordt htl
lnnr her dFrF.hr oesreeql en bankfOet vefklaafd.

Jonas duikt onder, vrouw en drie ktnderen in
Kopenhagen achterlatend. Adelaer gaat het verder

voor de wind. h1 verscheept vis, wol en vlees vanuit
lnna. L2\'p-s r::' \cdprr:-d sra:r nn onede rnelvH iv\v\ !vr

mcr de k^nino'Fn raieer zelfs dnnr re drinoen tnt de

Deense adel.

Herboren Mozes
Het is 10 december 1680 als in he t sradje Husum

in Sleeswijk (toen nog behorend tot Denemarken)
een man zrjn intrek neemt in herberg Bremer

Schlussel. Het valt nieuwsgierige autochtonen op

dat hij veel in de Brjbel leest en. naar zijn kleding
te oordelen, niei 'van de straat' is. De vreemdeling
stelt zich voor als Johann Thamsen uit Ribe. Een

zieke vrouw denkt dat hij arts is en consulteert
ham llii Todr \'^n r h ilr Le zullen bidden en raadf

haar aan hetzelfde te doen.
Als ze een paar dagen later geheel koortsvrtj is

en hem vraagt een vriend van haar ook te gene'
/a- rdviccarr hii dcze vriend berOuw te tOnel,,

zijn leven re beteren en kwislig aan de armen Ie

geven. Ondanks het verzoek niets door te verteL-

len, meet de dankbare patient zijn wonderbaar-
lrjke herstel breed uit, hetgeen voor een aanwas
v,an liiders zorpt clie zich r crdrinøe- on z'ch aan

de genss5Ltuahrige vermoqens ran deze door Cod

gezondene te onderwerpen.
Thamsen vraagt zijn bezoekers hun gegevens en

aandoenlng op een briefje te schrijven, en ook
waarvoor $ebeden moet worden. Volger's overle-

vering weet hrj zo binnen een week 74 patiånten
re genezen. De bevolking is meL stomheid gesla-

øen ls de vreemdelino een herboren Mozes? Een5iJ'''-'--.'""..'"''''''D

incarnatre van Elia? Sommigen geloven zelfs dat

hrj uit de dood is verrezen en geen voedsel of

drinken nodig heelt.

Nalatenschap
Religieuze uitwassen als deze zijn niet ongewoon.
Maar zoals vaker slaat de stemming om. Cellu'5terr
wordr dat Thamsen een r\\arte magier is die machL

over mensen verknjgt via hun handschrift. Eens

dankbare pariårten komen hun geld terughalen er

twee bewakers corrisque re n de kla, hterbrieiies
rloO sruks. de algemene gelondheidsloestand ir
Husum liet kennelijk te wensen over). Volgens zeg-

gen was de op z1n retour zijnde wonderdoener hier

niet rouwig om.
Ondertussen wordt mensen verboden nog langer bU

lhamsen re rade re gaan. Er volgl een onde'zoek.
"-11r r1- h-di- /6 ^,.i-r^ndanpTp' zelf rp Lrrr:k-lLlddr udlL uqYrr lL uc uuu-ruPSrllL z( | zI

keien en verhuist naar het 15 kilometer verderop
gelegen Fredrikstad, waar h1 in april 1682 overlijdt
I ir aon rrer cleo hliikr rJår r':: '( rr ! ! rr \, r rrug u"J \- uu. llU SqlU llU( l t nu>tUddl llc

den heef t. maar r,rel een brief waaruit bli.lkt dat ht.1

eigenlijk een koopman uit Kopenhage n rs en Jonas
Trellund heet. Om de verwarring te vergroten,

meldt een ander verslag het tegenovergestelde.

Als de stadsbestuurders zijn weduwe schrjfte-
li'Jk pol.en wat er meL de 'nalarenschap' moet

gebeuren, stelt ze dat het haar en de kinderen
aan niets ontbreekt. Haar Amsterdamse familie
schijnr zich over hen re he bben onr[ermd. her qrore

l'uis in Kopenhagen heefr ze moeren verlaten.

Ex-zakenparrner Adelaer. die de ondergang van

Jonas op zUn geweten heeft, ktjkt niet naar het pand

om. Om plundering te voorkomen, wordt het huis

bewaakt en het mrnisterie van Financrdn verbiedr
rltr lncdånd TolAnd cr oecn hel:stind is her:.lTd

Het geslacht Trellund verspreidde zich later van

Zweden tot Amerika, bekend zijn de Deense bis-

schop Johannes Trellund (1669'1735) en de

Nederlandse predikanL Jonannes Trellont tl72l.
lB00). Maar Jonas. de r,,rereldwijze koopman en

plaatselijk profeet, was ongetwUfeld het kleurrijkste
lid van deze wldvertakte lamilie. ir

Vilhjålmur Orn Viihl;ilmssor. b"oonachtrg in

L)enernarken" is ;rrcheoioog en ourl-consetvator v;lr
hert Narionaal I"'iuseull van lJslanrl ter Revkjavik.
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