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Een zeldzame uitgave over zeerovers 

Op een eiland, lang, 
lang geleden ... 
Bij zeerovers denken we tegenwoordig al gauw aan de losgeslagen filmper 
sonages in de serie Pirates of the Caribbean. Daarin kijkt Johnny Depp in de rol 
van Jack Sparrow met zwart omrande ogen onverschrokken de wereld in. 
Het beeld wijkt niet zoveel af van de allereerste prenten die drie-en-een-halve 
eeuw geleden van piraten werden gemaakt om reisverslagen te illustreren. Zo 
heeft Bartholomeus de Portugees weliswaar een meer gemene dan ironische 
blik, maar zijn uiterlijk is zeker even imponerend. 

Gwendolyn Verbraak 
Assistent-conservator 
oude drukken 

willen schenken. Met de gulheid en charme 
haar eigen gaf ze een zeer zeldzame uitgave over 
zeerovers, gedrukt in Parijs door Tiger omstreeks 
1812/1813. Het is een feuilleton onder de reekstitel 
Desjlibustiers, aventuriers et boucaniers d'Amérique 
en vormt een mooie aanvulling op de parti 
culiere boekencollectie die zij al eerder aan de 
Universiteitsbibliotheek had overgedragen. Jean-François André, 

Desflibustiers, aventuriets 
et boucaniers d'Amérique. 
Parijs, Tiger, 1812-1813. 
OK 06-2259 (1). Geschenk 
van Isa de la Fontaine 
Verwey-le Grand. 

Het standaardartikel over de historische 
zeeroververhalen is van de hand van 
Herman de la Fontaine Verwey, de geleerde 
bibliothecaris aan wie de Amsterdamse 
Universiteitsbibliotheek zo veel heeft te danken. 
Onder zijn leiding zijn er prachtige aankopen 
gedaan, waarover hij toegankelijke artikelen 
heeft geschreven, gebaseerd op een fenomenale 
feitenkennis. Piratenboeken behoorden tot de 
vele persoonlijke interesses van Verwey. Pas Misschien hadden we wel nooit zo'n uitge- 
geleden kwam het Allard Pierson er opnieuw mee breide traditie van piratenliteratuur gekend 
in aanraking toen zijn weduwe Isa de la Fontaine als de Franse scheepsarts Alexander Olivier 
Verwey-Ie Grand liet weten iets bijzonders te Exquemelin zijn ervaringen niet nauwkeurig 

had opgetekend. Dat gebeurde in de hoogtij- 
dagen van de zeeroverij. Omdat Exquemelin 
als protestant in zijn vaderland niet zijn beroep 
mocht uitoefenen, trok hij in 1666 naar de kolo 
niën in de Caraïben. Daar liep het anders dan 
gepland en werd hij verkocht aan een planter 
op het eiland Tortuga, waarvan Columbus 
ooit de contouren als een grote schildpad in de 
mist zag opdoemen en toen de naam ervoor 
bedacht-Tortuga is Spaans voor schildpad. 
Het rotsachtige eiland, begroeid met grote 
bomen en gelegen ten noordwesten van Saint 
Domingue (nu Haïti), was ingenomen door 
Franse en Engelse kolonisten. Die hadden 
er tabaksplantages aangelegd en handelden 
daarnaast in hout. Exquemelin werd zo slecht 
behandeld door de planter, dat hij ziek werd 
en in de leer kwam bij een chirurgijn. Na een 
jaar kon hij zich vrijkopen en ging hij mee op 
roverstochten. Zo weten we dat hij onder meer 
deelnam aan de expedities van Henry Morgan, 
leider van een van de piratenbendes die zich in 
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de zeventiende eeuw hadden gevestigd op de 
Caraïbische eilanden en vanaf daar de Spaanse 
schepen aanvielen. Deze 'gelukszoekers' die 
naar de Nieuwe Wereld trokken, waren vaak 

onmiddellijk weer uit aan munitie, dobbelspel, 
hoeren en drank. Ze dronken brandewijn als 
water. Voor hun gevangenen waren ze barbaars. 
Exquemelins spannende boek werd vele malen 

Kaart met het eilandje Tor 
tuga linksboven Saint-Do 
mingue (nu Haïti). Amster 
dam, Covens en Mortier, 
tweede helft achttiende 
eeuw. HB-KZL 33.26.06; 
bruikleen Koninklijk Ne 
derlands Aardrijkskundig 
Genootschap (KNAG). 

maatschappelijke verstotelingen. Ze kwamen uit vertaald en bewerkt. 
Frankrijk, Engeland en de Republiek en werden 
ook wel 'flibustiers' (vrijbuiters) genoemd, of Als de Franse feuilleton Des flibustiers, aventuriets 
'boekaniers'. Die laatste benaming verwijst naar et boucaniers d'Amérique in 1812/1813 verschijnt, 
het Caraïbische woord boekan, een rooster van bestaat het literaire thema dus al anderhalve 
takken waarop zij in navolging van de oorspron- eeuw. Er zijn slechts enkele exemplaren in 
kelijke bewoners hun vlees bereidden. openbaar bezit bekend, alleen in Frankrijk en 

Amerika. Het exemplaar van Verwey bestaat 
Exquemelins ooggetuigenverslag De uit vijf van de acht bekende afleveringen. Elk 
Americaensche zee-rovers werd voor het eerst 
gedrukt in Amsterdam in 1678. Hij beschrijft 
daarin de eilanden die ze aandeden: de flora en 
fauna, de bewoners, de tabaksplantages en het 
ruige leven van de boekaniers. Ze woonden als 
nomaden in tenten en voorzagen in hun onder 
houd door op verwilderde runderen en varkens 
te jagen en langs varende Spaanse schepen te 
beroven van hun rijkdommen, daarmee onwille 
keurig hun imperium ondermijnend. Wanneer 
de buit binnen was, gaven ze de opbrengst 

deel is gewijd aan een andere zeerover, onder 
wie Rock de Braziliaan, François L'Olonnais 
en Henry Morgan, allen ook beschreven door 
Exquemelin. De Franse feuilleton bevat een 
bijna onherkenbare, geromantiseerde, tekst 
met dialogen. Feiten uit historische bronnen 
zijn verdraaid en aangedikt door de verbeel 
dingskracht van schrijver Jean-François André 
(1744-18??), romancier en contrarevolutionair 
journalist. De boekaniers komen er overigens 
heel wat beter vanaf dan in Exquemelins verslag. 
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Bartholomeus de Portu 
gees en Rock de Braziliaan. 
In: Alexander Olivier Ex 
quemelin, De Americaensche 
zee-roovers. Amsterdam, Jan 
Claesz ten Hoorn, 1678. 
0 60-828. 

Literatuur 
Alexander Olivier Exque 
melin, DeAmericaensche zee 
roovers. Amsterdam, Jan 
Claesz ten Hoorn, 1678. 

Jean-François André, His 
toire desjlibustiers. Paris, 
Tiger, (1812-1813], afleve 
ringen: 1. Roe-de-la-Roche, 
gouverneur de la tortue; 2. 
Bras defer, la terreur des Es 
pagnols; 3. L'Olonais,fameux 
et célèbre capitaine; 4. Mon 
tauban, le courageux; 5. 
Morgan /'incomparable; 6. 
Monbars l'exterminateur; 7. 
Laurent le Prudent; 8. Gra 
mont le Grand. 

Herman de la Fontaine 
Verwey, 'De scheeps 
chirurgijn Exquemelin 
en zijn boek over de fli 
bustiers', in: Idem, Uit de 
wereld van het boek. II: Druk 
kers, liefhebbers en piraten in 
de zeventiende eeuw (Amster 
dam 1976). 
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Ze zijn helden en beschermen de oorspronke 
lijke bewoners tegen de Spanjaarden, die al 
eeuwen berucht zijn om hun verschrikkelijkste 
wreedheden. In een korte geschiedenisles aan 
het begin worden zelfs de wandaden van de 
hertog van Alva erbij gehaald. Het anti-Spaanse 
sentiment aan het begin van de negentiende 
eeuw kan gezien worden tegen de achtergrond 
van de strijd tegen de Spaanse overheersing in 
Latijns-Amerika, die voortvloeide uit de Spaanse 
Onafhankelijkheidsoorlog (1808-1814). 

Rock de Braziliaan 
Het openingsverhaal van de Franse feuilleton 
gaat meteen over de meest gevreesde van het 
stel, Rock de Braziliaan. Volgens André was hij 
dapper met een mannelijk uiterlijk, een krachtig 
en recht lichaam van gemiddelde lengte, een 
gezicht dat breder was dan lang, zware wenk 
brauwen, vrij grote ogen en een trotse lach. 
Onder zijn arm droeg hij altijd een sabel. Zo 
staat hij ook beschreven in de Franstalige 
Exquemelin-uitgaven Histoire des avanturiers, 
waarvan de eerste in 1686 in Parijs verscheen. 
In de eerder genoemde Nederlandstalige 
Exquemelin-uitgave uit 1678 is deze omschrij 
ving niet terug te vinden, maar is er wel een 
portret van hem opgenomen. 

Rock de Braziliaan was geboren in Groningen als 
Gerrit Gerritszoon. Zijn piratennaam verwierf 
hij door zijn lange verblijf in Nederlands 
Brazilië, voordat hij naar Jamaica trok in 1654 
en boekanier werd. Daar was hij jarenlang de 
schrik van velen te land en ter zee, ook in de 
periode dat Exquemelin in het gebied verbleef. 
Het verhaal in de Franse feuilleton loopt echter 

anders. Hier is de schrijver André duidelijk meer 
romancier dan journalist-historicus. Rock wordt 
bijvoorbeeld hopeloos verliefd op een Spaanse 
schone. Bovendien spelen Rocks avonturen zich 
niet af op Jamaica, maar fictief op Tortuga, het 
eiland voor de kust van Haïti dat Exquemelin 
zo uitgebreid heeft beschreven. André verzint 
dat Rock naar Tortuga trekt om de macht van 
de Fransen te herstellen. Eenmaal aangekomen 
is de dreiging die van hem uitgaat voldoende 
om de Spanjaarden te verjagen en er gouverneur 
te worden zonder bloed te hoeven vergieten. 
Rocks heldenstatus wordt nog eens vergroot 
doordat André hem een fort laat bouwen dat het 
eiland tegen invallen van de Spanjaarden moet 
beschermen. Die beschrijving komt wel weer 
overeen met die van Exquemelin: een fort op een 
klip dichtbij de haven, met een magazijn voor 
munitie erin en het gouverneurshuis erop dat 
alleen bereikbaar is via een ophaalbare ladder. 
Het fort heette Fort-de-la-Roche en Rock de 
Braziliaan, volgens André, Roe-de-la-Roche. 

In werkelijkheid is Rock nooit gouverneur 
van Tortuga geweest en heeft hij ook geen fort 
gebouwd. Dat had de ingenieur Jean Levasseur 
al in de jaren 1630 gedaan. André heeft de twee 
personages, bewust of onbewust, verwisseld. 
Toen Rock zich aansloot bij de boekaniers in 
1654, was het fort al verwoest. De fundamenten 
liggen er wel nog steeds. Wat er uiteindelijk van 
Rock geworden is, weet niemand. Hij is spoor 
loos van de aardbodem verdwenen. Maar een 
sensationeel verhaal kan natuurlijk geen open 
einde hebben. André laat hem daarom sterven 
op Tortuga, nadat hij is aangevallen door een 
krokodil. 

Hoe de collecties uit het Nabije Oosten tot stand zijn gekomen 

Kennis en passie 
Een museum streeft ernaar een goede collectie samen te stellen. De conser 
vatoren spelen daarbij met hun vakkennis een grote rol, maar vaak leveren 
verzamelaars vanuit hun passie een belangrijke bijdrage. Kennis en passie 
vormen het fundament van vele museale collecties, waarbij de ervaring leert 
dat de kennis niet alleen bij de conservatoren zit en de passie niet uitsluitend 
bij de verzamelaars. 

Nabije Oosten 
De ruim 2000 archeologische objecten afkomstig 
uit het oude Nabije Oosten vormen ongeveer 10% 
van alle archeologische voorwerpen in het Allard 
Pierson. Zij bestrijken een enorm gebied dat 
loopt van het moderne Iran en Irak tot aan Syrië, 
Israël en Turkije. Ook het tijdsbestek waarin deze 
objecten zijn gemaakt en gebruikt, is enorm: 
van ca. 8000 v.Chr. tot de zevende eeuw n.Chr. 
Natuurlijk zijn niet alle periodes en kunstvormen 
in al die gebieden vertegenwoordigd. Maar uit 
elk gebied en elke periode is er wel een deelcol 
lectie - aardewerk, brons of zegels - met mooie of 
interessante stukken en de kwaliteit is vaak erg 
hoog. Dat is onder andere te danken aan het feit 
dat aan de basis van deze collecties belangrijke 
wetenschappers en gepassioneerde verzamelaars 
hebben gestaan. Zij brachten de voorwerpen 
bijeen en zorgden dat de voorwerpen in het 
museum terechtkwamen. 

Troje 
Wanneer we de geschiedenis van de collecties 
uit het Nabije Oosten bekijken, valt op dat in de 
verzameling van C.W. Lunsingh Scheurleer, die 
in 1934 de basis vormde van het Allard Pierson 
Museum, maar weinig objecten uit deze streken 
aanwezig waren. Eigenlijk gaat het om slechts 
twee groepen objecten. Een daarvan is de 
collectie scherven uit Troje die Scheurleer in 1922 
had gekocht. Bij deze aankoop zal eerder de asso 
ciatie met de Griekse mythen rondom Troje een 

rol hebben gespeeld dan de wens om een Nabije 
Oostenafdeling aan zijn museum in Den Haag 
toe te voegen. 

Palestina 
De andere groep bestaat uit So voorwerpen uit 
Tell Jemmeh, een ruïneheuvel ten zuiden van 
Gaza. Scheurleer kreeg deze objecten in 1927 
in zijn bezit in ruil voor financiële steun aan de 
opgravingen van Sir Flinders Petrie. Hoewel 
Petrie dacht dat het bij Tell Jemmeh om de 
Bijbelse stad Gerar ging, achtte de Amsterdamse 
hoogleraar Maurits van Loon het waarschijnlijker 
dat het omJurza of Arza ging, dat in 679 v.Chr. 
geplunderd werd door de Assyrische koning 
Esarhaddon. In de heuvel zijn zeven bewonings 
lagen aangetroffen die de periode 1550-350 
v.Chr. beslaan. De streek kende een roerige 
geschiedenis. In de elfde eeuw v.Chr. vestigden 
de Filistijnen er zich die tot de 'Zeevolken' 
behoorden. Hun afkomst is niet helemaal duide 
lijk. Omdat hun aardewerk qua vorm en decoratie 
grote gelijkenis vertoont met Myceens aardewerk 
uit dezelfde periode, wordt wel aangenomen 
dat zij verwant waren met de bewoners van het 
Griekse vasteland, maar ook wordt er gedacht aan 
de bewoners van Minoïsch Kreta en de Hittieten 
in Anatolië. Er waren conflicten met Egypte en, 
zoals uit de Bijbelse verhalen rond Samson en 
David en Goliath blijkt, met de Israëlieten. In de 
achtste eeuw v.Chr. werd de streek veroverd door 
de Assyriërs en in de vijfde en vierde eeuw door 

GeraldaJurriaans-Helle 
Conservator klassieke 
wereld en Nabije Oosten 

Fragmenten van Filistijns 
aardewerk met spiraalmo 
tieven. Aardewerk, Palesti 
na, TellJemmeh, h. 5,8 en 
4,8 cm, 1150-1000 v.Chr. 
APM 4367, APM 4352. 
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