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De wonderlijke omzwervingen van Alerame en Adelasia
Marja Geesink
Keizer Otto van Duitsland had vrede gebracht in Duitsland door al zijn tegenstanders te verslaan.
Zijn geluk was nog groter door het bezit van een beeldschone dochter, Adelasia. Aan zijn hof
wemelde het van de prinsen en ridders, die zich bekwaamden in alles wat een prins of ridder
onder de knie moest hebben. Onder hen was er één die boven allen uitstak: Alerame, Prins van
Saksen. Hij was niet alleen dapper en intelligent, maar bezat ook een voortreffelijke inborst en
verstand. Dit vermocht niet hem ervan te weerhouden hopeloos verliefd te worden op Adelasia.
Adelasia, die voor geen enkel gekroond hoofd warm liep, werd op haar beurt, ondanks het
standsverschil, hevig verliefd op Alerame. Het kwam de keizer ter ore. Deze was er niet blij mee,
want hij had voor zijn dochter al een huwelijk op keizerlijk niveau in gedachten. Hij stuurde
Alerame voor eeuwig van het hof en zette Adelasia gevangen op een lieflijk kasteel. Dit
wakkerde de liefde alleen nog maar aan. Na ruim twee jaar hield Alerame het niet meer, en hij
begaf zich in vermomming naar het kasteel, waar hij een tijdje in de buurt rondzwierf. Hij
vluchtte echter toen hij van herders vernam, dat men hem in een hinderlaag wilde laten lopen.
Toen Adelasia hoorde dat hij in de buurt was, zond zij hem een brief, waarin zij hem op
de hoogte bracht van haar voornemen om in vermomming te ontsnappen. Alerame wist toen
zeker hoe groot haar liefde was. Hij zond een brief terug waarin hij haar uitlegde wat ze moest
doen. Met zoveel mogelijk juwelen vertrok zij, in ge zelschap van een dienaar en een hofdame.
Ze verdwaalden echter en werden overvallen en beroofd door struikrovers. De dienaar en
hofdame overleefden het niet, en Adelasia was zwaar gewond. Na een tijdje vond Alerame haar.
Hij liet twee metgezellen bij haar achter en ging achter de rovers aan. Hij doodde ze en ging
weer terug naar de gewonde Adelasia. Hij bracht haar naar een bevriende kluizenaar, die hen met
open armen ontving. Deze genas Adelasia. Alerame deed het voorkomen dat Adelasia van een
lagere rang was dan hij, en vertelde de kluizenaar dat zij Alassia heette en dat hij met haar wilde
trouwen. De kluizenaar verbond hen in de echt. Drie dagen later bracht de heremiet hen naar een
grot, waar hij hen op de hoogte bracht van het feit dat de keizer in zijn gehele rijk een klopjacht
had uitgevaardigd op Alerame. Er waren al soldaten op weg naar de kluis van de heremiet.
Daarom moesten de geliefden zich verschuilen tot de kust weer vrij was. De kluizenaar kwam er
achter dat Alerame gezocht werd vanwege het o ntvoeren van Adelasia. Alerame moest nu wel
open kaart spelen over de status van Adelasia als dochter van de keizer. Hij drong er nu bij
Adelasia op aan dat zij terugkeerde naar het hof. Zij weigerde dat evenwel in alle toonaarden: zij
zou Alerame nooit verlaten. De twee gelieven vertrokken uiteindelijk, gehuld in boerenkleren,
met een klein gedeelte van hun geld en juwelen. Zij zwierven door verscheidene provincies van
het keizerrijk op de kleinste weggetjes en kwamen aan in Tirol. Toen zij daar in een herberg de
nacht hadden doorgebracht, werden zij de volgende dag door rovers overvallen en beroofd van
hun laatste bezittingen. Zij moesten voortaan bedelen. Toen zij bij Savona waren aangekomen,
besloten zij in een hut te gaan wonen, waar Alerame hout ging hakken om er houtskool van te
maken en te verkopen in naburige dorpen en op de markt in Savona. Zo leefden zij zestien jaar.
In die tijd trok keizer Otto met zijn leger Italië binnen, versloeg Berengarius, die de
macht in Italië had verworven. De oudste zoon van Alerame en Adelasia, Wilhelmus, nam dienst
in het leger en onderscheidde zich al snel. Toen zij in de buurt van Savona kwamen, vertelde
Wilhelmus de keizer dat hij Duitse ouders had. De keizer, nieuwsgierig geworden, vroeg door en
berekende op basis van Wilhelmus' leeftijd dat het wel eens om Adelasia en Alerame zou kunnen
gaan. Hij stuurde een neef van Alerame erop uit en zo kwam alles aan het licht. De keizer,
inmiddels een oud en mild man geworden, wilde eerst met zijn dochter spreken. Toen bleek dat
zij Alerame niet wilde inruilen voor haar oude positie aan het hof en Wilhelmus aangaf dat hij
haar vrijheid desnoods met het zwaard zou verdedigen, werd de oude keizer week en drukte hij
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de hele familie aan de borst. Te Savona werd feest gevierd. Alerame werd in ere hersteld en zijn
zeven zonen kregen ieder een markiezaat.
Dit verhaal in proza, getiteld: Liefdens onversettelijcke Standtvastigheydt, Vertoont in de
wonderlijcke Trouw-gevallen van ALERAME en ADELASIA, is in de Afrikaense Thalia
opgenomen. 1 Zoals bekend is de Afrikaense Thalia door Focquenbrochs vrienden, met name
door Johannes Ulaeus, samengesteld uit alles wat zij in zijn nagelaten papieren de moeite van het
publiceren waard vonden. Het boek heeft vier onderdelen. Het eerste deel bevat De Æneas, van
Virgilius in sijn sondaeghs-pack, die naar alle waarschijnlijkheid van de hand van Ulaeus is. 2 In
het tweede zijn mengeldichten, liedjes en brieven, die naar het zich laat aanzien allemaal uit
Focquenbrochs Amsterdamse tijd stammen, opgenomen. Het derde dateert uit Focquenbrochs
Afrikaanse periode, en het vierde bestaat uit gedichten van Ulaeus. In het derde deel, AfrikaenseBrieven, volgt, na de brieven, het prachtige, van heimwee doortrokken gedicht Gedachten,
gehouden in een Canóa. Meteen daarna komt Alerame en Adelasia.
Al sinds Worp wordt het auteurschap van Focquenbroch wat betreft Alerame en Adelasia
in twijfel getrokken. 3 Op de vraag naar de bron van het verhaal moet Worp het antwoord
schuldig blijven. Marguc gaat als eerste dieper op de zaak in. 4 Hij wijst op een eerdere
bewerking van het verhaal in het
toneelstuk van Jan van Schaghen,
Vryagie, van Alleran van Sacxen,
en Adelasie, dochter van keyser
Otto den derden. 5 Worp heeft,
drieëntwintig
jaar
na
zijn
Gidsartikel, waarin hij de bron
niet kon aanwijzen voor Alerame
en Adelasia, opgemerkt dat de
bron voor Van Schaghens tragedicommedie
wel
eens
de
Tragedische ofte klaechlijcke
historiën (eerste boek, zevende
historie) van Matteo Bandello6
zou kunnen zijn. 7 Hij had in die
tussenliggende
jaren
deze J.C. van Schaghen, Vryagie, van Alleran van Sacxen, en
hofleverancier van dramatische Adelasie (1632). Exemplaar KB Den Haag, signatuur 448 L
stof voor de toneelauteurs wel 23
ontdekt.

1

Focquenbroch 1678, p. 176-200.
Helwig, Jan. 'Voo raf.' In : Focquenbroch 1986, p. VIII.
3
Worp1881, p. 518, op wie het "een vreemden indruk" maakt. Voor B. de Ligt heeft het een luchtje, 'dat niet naar
"de "geurige zanggodin" van Focquenbroch riekt ' (De Ligt 1962-1963, p. 56).
4
Marguc 1982, p. 196-200.
5
Van Schaghen 1632.
6
Bandello 1650, p. 249-296. De titel van deze geschiedenis is: Vande vryagie van Aleran van Saxen, ende van
Adelasie de dochter van den Keyser Otto, de derde van dien naem, hoe sy vluchten na Italien, ende hoe sy gekent
werden, ende wat gheslachte van Italien van hunlieden hun afkomste hebben . Van Schaghen had in 1632 de eerdere
editie J. van Waesberge (Rotterdam, 1608) tot zijn beschikking, waarin het verhaal ook in deel 1 als zeve nde historie
was opgenomen (zie het overzicht in Verkru ijsse 2007). Deze druk heb ik echter niet kunnen raadplegen.
7
Worp 1904, eerste deel, p. 377.
2
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Marguc merkt op dat Van Schaghens toneelstuk niet
de enige bron voor Alerame en Adelasia geweest kan
zijn. In de noot hierbij stelt hij zelfs dat ook Bandello
de bron niet kan zijn. 8 Wel vond hij in het zevende
deel van Bandello een verhaal, waarin een dochter
van keizer Otto optrad, maar afgezien van
overeenkomende motieven als standsverschil,
ontvoering, vlucht en verzoening, ging het hier om
een heel ander verhaal.
Worp had echter gelijk met zijn verwijzing
naar het eerste boek van de Historiën, want het
verhaal Vande vryagie van Aleran van Saxen, ende
van Adelasie de dochter van den Keyser Otto is
evident de bron van Van Schaghens toneelstuk. Ook
met Alerame en Adelasia heeft het grote
overeenkomsten. In de weergave van de
gebeurtenissen zijn echter ook grote verschillen te
ontdekken ten opzichte van Alerame en Adelasia,
maar de hoofdrolspelers en de afloop komen overeen.
De legende van Alerame en Adelasia
Het verhaal van Alerame en Adelasia is een
oorspronkelijk Italiaanse legende, waarin een aantal
historische figuren optreedt. Hier zijn dat Otto II en
Alerame. Volgens deze legende had Otto II een
dochter met de naam Adelasia. Bij Bandello is zij
daarentegen de dochter van Otto III. Otto II (955-983) was hertog van Saksen en de tweede
keizer van het Heilige Roomse Rijk, waarvan zijn vader Otto de Grote (912-973) vanaf de
oprichting in 962 de eerste keizer was geweest. Otto III (980-1002) was de derde keizer. Hij zou
kinderloos sterven. De Otto die in aanmerking komt voor deze geschiedenis is, gezien de periode
waarin ze speelt, Otto de Grote. De verwarring is waarschijnlijk ontstaan omdat in de oudste
bronnen al de verschillende Otto's door elkaar werden gehaald. Adelasia's geliefde Alerame is
gebaseerd op de historische figuur Aleramo (933-967), de eerste markies van Montferrat en
Ligurië, wiens titels werden bevestigd door Otto de Grote in 962. Aleramo huwde in
werkelijkheid Gerberga, de dochter van Berengar II, koning van Italië, en sinds 952 vazal van
Otto de Grote, toen deze als koning van Duitsland Italië onder zijn invloed bracht.
De geschiedenis van Alerame en Adelasia vindt men voor het eerst in Imago mundi, het
niet lang na 1334 voltooide geschiedwerk van Jacopo d'Aqui. Daarna komt het verhaal
regelmatig voor in de Italiaanse geschiedschrijving. Het verhaalt hoe Aleramo de dynastie van de
Aleramici vestigde in Montferrat. Allessandro D'Ancona vat in een bibliografische notitie het
verhaal kort samen. Dit verhaal komt qua gebeurtenissen overeen met de versie in de Afrikaense
Thalia. Hij geeft vervolgens de bibliografie vanaf Jacopo d'Aqui. D‘Ancona verdeelt de
bibliografie in tweeën: eerst geeft hij de literatuur van het "ware" geschiedenisver haal, daarna die
van het verhaal als novella. Dit laatste is de geromantiseerde versie van het geschiedverhaal, die
begint bij de Historiën van Bandello. 9 Giosue Carducci heeft deze legende ook bestudeerd.
Carducci vult de bibliografie van D'Ancona aan en geeft ook de titels van fictionele werken,
Bandello, Vande vryagie van Aleran van
Saxen, ende van A delasie de dochter van
den K eyser Otto (1650). Exemplaar KB
Den Haag, signatuur 587 K3.

8

Marguc 1982, p. 198, noot 1. Over de aanwijzing van Bandello I, 7 zegt hij: Dies kan nicht zutreffen, un d folglich
ist auch eine Vermutung, daß für unsere Erzählung aus dieser Quelle geschöpft wurde, hinfällig.
9
D'Ancona 1905, p. 123-124.
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waarin het verhaal een rol speelt. 10 Hieronder bevinden zich toneelstukken en navertellingen. Hij
vermeldt vier titels uit de zeventiende eeuw, waaronder de avonturenroman La Rosalinda van
Bernardo Morando (1589-1656), een Genuees dichter, toneelauteur en romanschrijver. Zo
meteen zal blijken dat voor La Rosalinda in mijn bewijsvoering een belangrijke rol is
weggelegd. Daarnaast werden er in de zeventiende en achttiende eeuw toneelstukken,
muziekdrama's en in 1806 een opera van Giovanni Simone Mayr 11 gebaseerd op de legende. Een
verhaal over een standvastige liefde die de grootste rampen doorstaat en dan ook nog een
gelukkige afloop kent, leent zich uitstekend voor velerlei bewerkingen.
De vertaling die in de Afrikaense Thalia is opgenomen werd later nog een keer apart
uitgegeven. 12 Curieus is dat de drukker hiervan anoniem wenste te blijven en in het impressum
de intrigerende mededeling doet dat het boekje is 'Gedrukt in't kreupel-jaer van so, so, so'. So, so,
so verwijst naar de kwezelachtige kwaker Reynier Adriaense in Thomas Asselijns Jan Klaaz. of
Gewaande Dienstmaagt (1682), die telkens zijn zinnen begint met 'zo, zo'. In de reacties die
verschenen op dit blijspel staan overeenkomstige impressa, zoals 'Gedr ukt voor de liefhebbers:
zo zo', 'Gedrukt voor de vrienden van Jan Klaasz. zo, zo!', 'Voor de Societeit van Reinier
Adriaensz., zo zo' en 'Gedruckt voor die so, so beminnen , keerom, de klucht die sal beginnen'.
Ook bij de overige reacties op het stuk was het 'zo, zo' niet van de lucht. 13 Daarin ontbreken
overigens ook de plaats van uitgave en de drukker/uitgever.
Er is een duidelijke lijn van Focquenbroch naar de twintig jaar oudere Asselijn. Asselijn
gaf in 1692 De kwakzalver. Kluchtspel. De heer W.G.V. Focquenbroch gevolgd naar
Focquenbrochs Klucht van Hans Keyenfresser uit 14 . De klucht ging op 12 mei 1692 in première
en werd in dat jaar nog drie keer gespeeld. 15 In 1696 werd een drempeldicht van Asselijn
opgenomen in het eerste deel van Alle de werken van W. V. Focquenbroch, uitgegeven door de
weduwe van Gysbert de Groot. 16 Asselijn heeft Focquenbroch wel erg hoog zitten:
Een voesterling van al de Zanggodinnen,
Een Plautus in geleertheid, styl, en taal,
Een Nazo in volmaakt te leeren minnen,
‘t Is Fockenbroch, een twede Juvenaal,
Die zyn Thalie alhier op nieu laat hooren,
En moedig streeft der Dichtren Prins op zy:
De Mantuaan schynt in zyn dicht herbooren
Wanneer hy zingt den Troischen brand aan‘t Y. 17
Het is niet onwaarschijnlijk dat Asselijn en Focquenbroch elkaar in hun beider woonplaats
Amsterdam zijn tegengekomen.

10

Carducci 1937, p. 327, noot 1.
http://www.italianopera.org/ mayr/adelasia.html, waarin men ook frag menten kan beluisteren.
12
De wonderlijcke trouw-gevallen der liefden, dat voor gevallen is tusschen twee edele persoonen, die nae veel
doolingen ten laetsten van een kluysenaer getrouwt zijn, heel raer om te leesen. Gedrukt in't kreupel-jaer van so, so,
so. Deze u itgave staat niet in Helwig, Een analytische bibliografie.
13
Zie de b ibliografie in: Asselijn 1925, p. XL-XLVI.
14
Asselijn 1692 en Focquenbroch 1665. In latere uitgaven wordt de klucht van Focquenbroch uitgegeven onder de
titel Klucht van de Quacksalver.
15
Worp, hs. Ltk 1730, eerste doos, sub 1692, mei en september.
16
Op alle de werken van W. V. Focquenbroch, op nieuws vergadert, en in een nette rang gebracht door Abraham
Bógaert (Focquenbroch 1696, fo l *7r-v).
17
Focquenbroch 1696, fol * 7r.
11
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De wonderlijck e trouw-gevallen der
liefden. Exemplaar KB Den Haag,
signatuur 448 K 12

De datering van deze heruitgave is moeilijk te
bepalen. Buisman dateert de uitgave op ongeveer
1750.18 Het is onduidelijk waarop hij die datering
gebaseerd heeft. De spelling in De wonderlijcke
trouw-gevallen der liefde komt overeen met die in de
Afrikaense Thalia van 1678 en met die van de daarop
gebaseerde edities. 19 Maar niet met de latere, door
Abraham Bogaert herspelde editie van Alle de
werken bij Weduwe Gysbert de Groot, 1696, 20 die
model stond voor de daaropvolgende edities. 21 De
overeenkomst is ook al te zien vanaf de eerste regel
waar een komma staat vóór dobberde 22 tot en met het
UYT op de laatste pagina in 1678 en de herdrukken,
die allebei in 1696 en latere edities ontbreken. Men
kan op grond hiervan echter niet concluderen dat de
herdruk van vóór 1696 is. De combinatie met het
curieuze naar de kwakers verwijzende impressum
zou wellicht kunnen wijzen op een uitgave in de
jaren '80 van de zeventiende eeuw. Over het tijdstip
dat de zetter een exemplaar van de Afrikaense Thalia
voor zich had liggen om daarop zijn heruitgave te
baseren, zijn echter verder geen aanwijzingen
voorhanden.

De legende van Alerame en Adelasia leeft tot op heden voort in Montferrat en Piemonte. 23 In
Nederland is het verhaal voor het laatst verteld in een ballet van G. Lombardi, die als danser
verbonden was aan de Amsterdamse Schouwburg. Hij volgde de versie-Bandello, ook al deed hij
dat nogal vrij. 24 Het ballet werd als nastuk opgevoerd op 11, 13, 15, 16 en 18 maart 1797. 25
La Rosalinda (1650)
Binnen de Nederlandse literatuurgeschiedenis is tot nu toe onbekend dat het Alerame en
Adelasia-verhaal deel uitmaakt van La Rosalinda. Deze omvangrijke roman26 was sinds zijn
verschijning in 1650 bijzonder populair. Er verschenen vóór 1700 nog vijftien herdrukken. De
18

Bu isman 1960, n r. 2269.
De ed ities BF21 en BF25 (Helwig, Een analytische bibliografie).
20
Focquenbroch 1696, p. 444-466.
21
De ed ities BF35, BF38 en BF46 (Helwig, Een analytische bibliografie).
22
HEt Keyserrijck van 't Westen, dobberde op de ongestuyme Go lven des Oorloghs (1678)- HEt Keyserrijck van 't
Westen, dobberde op de ongestuyme Golven des Oorlogs (zelfstandige herdruk) - HEt Keizerryk van't Westen
dobberde op de ongestuimde golven des oorlogs (1696).
23
Toeristische trekpleisters zijn bijvoorbeeld de Torre di Adelasia boven de golf van Alassio, de Grotta
dell'Adelasia in Ferrania en verschillende monu mentjes gewijd aan het paar. In 2007 werd er een film gemaakt voor
de schooljeugd, getiteld Munfrà. La leggenda di Aleramo, waarvan een trailer te zien is op YouTube
(http://www.youtube.com/watch?v=T7cNYlAc27E).
24
Lo mbardi 1797.
25
Worp, hs. Ltk 1730, eerste doos, sub maart 1797.
26
De eerste druk verscheen in 1650 in Piacenza. Van de herdrukken heb ik de tweede, Venetia 1652, en de zesde,
Piacenza 1662, geraadpleegd. Er waren geen inhoudelijke verschillen te constateren op basis waarvan een door de
vertaler gebruikte editie te bepalen is.
19
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populariteit blijkt ook uit het feit dat het boek voorkomt op een stilleven met
muziekinstrumenten en bladmuziek van Evaristo Baschenis (1617?-1677). Hierbij zouden de
passages waarin Morando de zangkunst van Rosalinda beschrijft, een grote rol hebben
gespeeld. 27 H. Colin Slim vermeldt ook de muziekdrama's die op basis van La Rosalinda zijn
gemaakt.
In de achttiende eeuw wordt de roman voor het eerst
vertaald. De bibliofiel, lid van de Conseil d'État en
hoge ambtenaar te Grenoble, markies GaspardMoyse de Fontanieu publiceerde een ingekorte
bewerking, La Rosalinde, imitée de l'italien, die in
1730 in Grenoble uitkwam. In 1732 verscheen
hiervan in Den Haag een herdruk. 28 Van de Franse
bewerking verscheen in 1733 een Engelse
vertaling. 29 Dankzij de uitgebreide ondertitel van die
laatste vertaling, waarin Adelais, Daughter of Otho
II. And Alerames, Duke of Saxony worden vermeld,
ben ik op het spoor gekomen van de brontekst van
Alerame en Adelasia. Het boek is opgenomen in de
databank van Eighteenth Century Collections
Online (ECCO). 30 Één blik op de aanhef was
voldoende om vast te stellen, dat dit de bewerking
was van het boek, waarnaar Alerame en Adelasia
was vertaald. Na vergelijking met het Italiaanse
origineel was deze bevinding onweerlegbaar. In het
zevende van de tien hoofdstukken vertelt Padre
Raffaelle het verhaal van Adelasia en Aleramo aan
Conte Edemondo. Deze Edemondo is tevergeefs
verliefd op Rosalinda, die haar hart had verpand aan
Lealdo. Nadat hij het verhaal had gehoord, bekeerde Eerste druk van La Rosalinda (1650).
Edemondo zich vrijwel onmiddellijk tot het http://www.culturabarocca.com/Ro1.htm
katholicisme.
De vertaling volgt het origineel vrijwel woordelijk, maar op twee plaatsen wijkt ze af.
Wanneer verteld wordt hoe Alerame twee jaar lang rondzwerft, last Morando een passage in,
waarin Edemondo zich realiseert hoezeer dit verhaal overeenkomt met wat hem overkomen is.
Het laatste gedeelte, waarin de verschillende steden en streken aan de orde komen waarover
Alerame en zijn zonen zouden heersen, is in de vertaling slechts kort samengevat. Het had ook
weinig meer te maken met het verhaal over de trouwe geliefden.
De roman speelt in de jaren 1644-1646 tegen de achtergrond van de religieuze conflicten ten
tijde van Karel I van Engeland, die in oorlog was met het katholieke Schotland. De toon is fel
contra-reformatorisch. Het eerste hoofdstuk begint met een uiteenzetting van de situatie in
Engeland. Maar het echte thema is de ware liefde. Deze wordt in verschillende relaties
beschreven, waarvan de belangrijkste is die van de liefde van de Engelse Edemondo, graaf van
Salisbury, voor de schone Rosalinda, die echter een onverwoestbare liefde koestert voor Lealdo.
27

Slim 1996, p. 570-584.
La Haye (Paris), chez P. Gosse et J. Neaulme (niet in de STCN).
29
Morando 1733.
30
In middels is het boek ook te raadplegen via Google books
(http://books.google.nl/books?id=7GRIAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&
q&f=false)
28
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De perfide baron Crisauro, ook verliefd op Rosalinda, zwoer,
omdat hij haar niet kon krijgen, dat niemand haar dan zou
krijgen. Hij overtuigde de graaf van Essex, neef van
Edemondo, en invloedrijk aan het hof, dat Edemondo haar
niet zou kunnen huwen, omdat Rosalinda rooms-katholiek
was. Edemondo verdwijnt vervolgens in gevangenschap na
allerlei intriges van Crisauro. Nadat haar vader was
overleden, vlucht Rosalinda, met haar grote liefde Lealdo.
Door rampen tijdens de zeereis verliezen zij elkaar uit het
oog. Lealdo komt als slaaf terecht in een Turkse galei.
Rosalinda belandt aan het hof van de Bei van Tunis en legt de
belofte van kuisheid af wanneer ze denkt dat Lealdo dood is.
Intussen is Edemondo haar nog niet vergeten. Nadat hij zijn
gevangenschap ontvlucht is, reist hij naar Frankrijk. Hij
vertrekt vervolgens per schip naar Genua. Hier verneemt hij
de schipbreuk van Rosalinda en hij moet de hoop opgeven
haar ooit nog terug te zien. Hij trekt naar Parijs en hoopt dat
de politieke situatie in Engeland dusdanig is gewijzigd dat hij
terug kan komen. Maar hij krijgt te horen dat het
tegengestelde het geval is en dat hij zover mogelijk weg moet Rosalinda. Exemplaar KB Den
gaan. Daarom vertrekt hij weer naar Genua, waar hij bij Haag, signatuur 185 J 36.
toeval een brief van Rosalinda in handen krijgt. Daardoor
weet hij dat ze nog in leven is. Hij ontdekt wat er allemaal met haar is gebeurd, en vertrekt
onmiddellijk naar Tunis. Amurath, de pasja van Rhodos, die Rosalinda had ontmoet en verliefd
op haar was geworden, neemt hem mee, ondanks het feit dat hij weet dat Edemondo ook verliefd
op haar is. Tijdens een bruiloft ziet Rosalinda de doodgewaande Lealdo tussen de slaven. De
vreugde van de hereniging is kort, want Amurath laat haar niet gaan en wil haar opnemen in zijn
harem. Lealdo wordt weggestuurd. Amurath probeert Rosalinda aan te randen en diens
wreedheden komen ook Edemondo ter ore. Hij gaat terug naar Genua, waar hij Padre Raffaelle
ontmoet, die hem wil bekeren tot het rooms-katholieke geloof. De Padre vertelt hem het verhaal
over Alerame en Adelasia, waarop Edemondo zich bekeert. Hij trekt vervolgens ten strijde tegen
Amurath, doodt hem in een man tegen man gevecht, maa r sneuvelt zelf ook. Na nog wat
omzwervingen komen de geliefden Rosalinda en Lealdo weer bij elkaar. Maar door zoveel
tegenslagen geplaagd besluiten ze uiteindelijk niet te trouwen: het is hun duidelijk niet gegund.
Lealdo wordt monnik en Rosalinda wordt non.
Wie vertaalde Alerame en Adelasia?
Het is inderdaad een merkwaardig stuk, een vreemde eend in de Focquenbrochbijt. Er valt niets
te lachen in dit verhaal, het ontlokt zelfs geen glimlach. Het is een geromantiseerd
geschiedverhaal in gezwollen taal over twee weggelopen gelieven, die elkaar een werkelijk
eeuwige en niet- versagende liefde en trouw betonen. Op zich een prachtig verhaal voor
Focquenbroch om er de draak mee te steken of om er een travestie van te maken. Maar dat
gebeurde niet. Wat kan hem (of Ulaeus) hebben aangetrokken in die door en door roomse,
contrareformatorische roman La Rosalinda, met daarin dit verhaal, dat nota bene de toehoorder
Edemondo ertoe doet besluiten om het katholieke geloof te omarmen?
Daarnaast is het ook nog eens een letterlijke vertaling. Daaraan had Focquenbroch zich
nog niet eerder bezondigd. Zie hoe hij, al dan niet samen met Ulaeus, omgaat met Vergilius in
De Herders-sangen, Molière in De verwarde jalousy, Scarron in Typhon, of de Reusen-strydt en
De Aeneas van Virgilius in sijn sondaegs-pack gestoocken, met Lucianus in de Tymon en met
Lope de Vega in de Min in’t lazarus-huys. Was het een vingeroefening, voortgekomen uit
Fumus 8 (2010)

7

verveling in Elmina? Misschien had de vertaler plannen o m er een bewerking van te (laten)
maken?
De vertaler van deze novelle moet het Italiaans behoorlijk onder de knie hebben gehad.
Ook al is het Italiaans van Morando niet moeilijk voor iemand die het Latijn beheerst, maar het
is opmerkelijk hoe letterlijk hier vertaald is. Juist omdat de vertaling zo dicht bij het origineel
staat, is het niet mogelijk om op taalkundige gronden vast te stellen of Focquenbroch wel of niet
de auteur is. Marguc heeft dienaangaande een poging gedaan, zonder echter tot een conclusie te
komen. 31
Ook Ulaeus komt in aanmerking als vertaler. Gezien de plaats in de Afrikaense Thalia, na
het gedicht Gedachten, gehouden in een Canóa, zou het, net als dat gedicht, een door
Focquenbroch met een brief meegezonden stuk kunnen zijn geweest. Het gaat daarentegen ook
onmiddellijk vooraf aan de afdeling met de gedichten van Ulaeus, en zou dan ook daarbij kunnen
horen.
Het kan zijn dat Focquenbroch getroffen werd door één bepaald aspect van dit verhaal:
het feit dat in Alerame en Adelasia sprake is van ware, alle tegenspoed trotserende liefde tussen
twee in sociaal opzicht ongelijke partijen. Zou het dan toch weer een verwijzing zijn naar
Focquenbrochs standvastige liefde voor Maria van Sypesteyn?
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Ingebeelde dingen: Ludolph Gockinga, navolger van Focquenbroch
Karel Bostoen
Aan Climeen,
Terwyl ik hyr sit en smook een pypje, sie ik sweven
Een damp voor by mijn oog, soo schoon als hemels blau
V l li v ijk voo ’t g igt l mo g n
,
Maar doe de snelle tijd de rook had weggedreven,
En ik haar wesen sogt, keek ik als een pier snot,
Dat mijn inbeeldinge my maakte tot een sot.
Tot dat ik my ging wenden naar u, o Climeen!
Mijn oog t l b t n
oo w kl ’ n h n,
Die dee my als verrukt u lieflijkheden singen,
Maar doe ik weer gedagt an mijn verdwenen rook
Soo nk ik n ’t v wijn n v n
hoonh i ook
En lach wat met haar glans, ’t ijn ing b l
ing n.
De dichter Ludolph Gockinga (1667-1712) 1 was Oranjegezind, dat blijkt onder meer uit zijn
verzamelbundel, getiteld: Zegezang an den grootmachtigsten Koning William III die hij In 1699
publiceerde. 2 Hij was ook een navolger van Focquenbroch. Dat moge al blijken uit bovenstaand
gedichtje, dat is gepubliceerd in diezelfde verzamelbundel. 3 De titel, het ‗Fumus Gloria Mundi‘motief, het tegelijk burleske en libertijnse karakter van dit gedichtje waarvan de vergankelijkheid
van de aardse schoonheid het thema is, het doet allemaal sterk aan de lyriek van Meester Fock
denken.
Werk van Gockinga krijgt praktisch geen aandacht in onze literatuurgeschiedenissen. Uit
zijn verzamelbundel blijkt evenwel dat hij een academische opleiding moet hebben genoten en
dat hij tevens goed thuis was in militaire kringen. Mogelijk was hij zelf militair, of zelfs officier
in het Staatse leger. Daar zou nog nader onderzoek naar gedaan kunnen worden. Zijn zeven
‗verdubbelde rondelen‘, de vele gedichtjes op gedragen aan Cloris, Clorenie, Leonoor, Climene,
Clorinde, Celinde, Dorimene en hoe de dames nog meer mogen heten, versterken nog het beeld
dat we hier te maken hebben met een serieuze bewonderaar en navolger van Focquenbroch.
Daarnaast schreef Gockinga ook proza. Zijn voornaamste prozawerk is - evenals de
Zegezang - in 1699 gepubliceerd, maar onder de titel Groningaas adelaar. 4 Uit zijn ‗Opdragt‘
aan Carel Ferdinand van In- en Kniphuisen, heer van Vredewold, blijkt dat Gockinga zich
daarbij heeft laten inspireren door Jan de Brune de Jonge (1616-1649) en diens Iok en ernst
(1644).

1

Chr.J. Polvliet, ‗Geslachten Werumëus en Gockinga‘. In : Genealogische en heraldische bladen, Maandblad voor
geslacht-, wapen- en zegelkunde 1 (1906), 71.
2
Zegezang an den grootmachtigsten koning William III. door Gods genade koning van Engeland, Schotland,
Vrankrijk en Yrland. Gron ingen: Berent Taeitsma, 1699. Exemp laar UB Leiden: 1194 F 26:1.
3
Gockinga, Zegezang, 1699, p. 199-200
4
Groningaas adelaar of de gedagten van L. Gockinga . Groningen: Berent Taeitsma, 1699. Exemp laar UB Leiden:
1194 F 26:2.
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Voorts leren we uit zijn werk enkele goede
dichtvrienden kennen. Het zijn de arts Ludolph
Smits (een bekende in de Focquenbroch- literatuur,
omdat Smits dik bevriend was met Johannes
Ulaeus), 5 en de schilder-dichter Ian Sterrenberg.
Van deze laatste lijkt geen zelfstandig literair werk
ooit te zijn gepubliceerd. De literatuurgeschiedenis
kent hem niet. Alleen Weyerman noemt hem als
Gronings dichter-schilder. Weyerman heeft niet
veel met deze praatvaar op, die zich zo stevig
inwurmde aan het Oranjehof. Hij noemt geen
geboorte- of sterfjaar. Hij heeft daarentegen veel
meer
waardering
voor
diens
Groningse
kunstbroeder Jakob de Wolf die in 1685 zelfmoord
pleegde door zich achterwaarts in een bajonet te
storten. Met De Wolf, schreef Campo, had weer
Ludolph Smits (die tot 1684 te Groningen woonde)
goed contact: hij bezocht De Wolf vaak en schreef
gedichten op schilderijen van hem. Het gedicht op
een van die schilderijen heeft Weyerman bij zijn
levensbericht opgenomen. 6 Over Sterenburg, alias
Starrenberg, schreef Weyerman onder meer: ‗Die
Jan
Starrenberg
had
een
weergalooze
welbespraakte
tong,
en
geen
mindere
vrypostigheyt, waar door hy zich ongevoeliglyk L.Gockinga:
Zegez ang
An
den
wist te vlyen in de gonst van zyn Vorstelyke Grootmachtigsten K oning William III.
Doorluchtigheyt, en van de meeste Hovelingen. De Groningen, 1699. Exemplaar UB Leiden.
uur en stond dat die welbespraakte tong verdorde
zyn ons onbekent‘.7
Gockinga, Smits, Sterrenberg, De Wolf: allemaal Groningers. Het kan toeval zijn, maar
het lijkt erop dat Focquenbrochs werk in het laatste kwart van de zeventiende eeuw onder
Groningse dichters niet alleen bekend, maar ook tamelijk geliefd was.

5

Karel Bostoen, ‗Mogelijk een vroom gelaat en een vroom gewaad, maar beslist on -vrome praat: de aankomend
predikant Johannes Ulaeus in zijn A lkmaars ‗Collegij‘. In: Fu mus 3 (2005), 26-27 noot 68.
6
Jacob Campo Weyerman, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen. Dl. 3
(1729), p. 139-141.
7
Weyerman, De levens-beschryvingen, Dl. 3 (1729), p. 140.
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Wie introduceerde het burleske genre in de Nederlanden? Le Plat of
Focquenbroch?
Frans Wetzels

Vorig jaar verscheen het dikke handboek Alles is taal geworden. Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur 1800-1900 door Willem van den Berg en Piet Couttenier. 1 Een mooi
verzorgde uitgave. Piet Couttenier bespreekt in de inleiding van dat werk de positie die de
Nederlandse taal in de Zuidelijke Nederlanden innam na de hereniging van Noord en Zuid in de
eerste decennia van de negentiende eeuw. Het Nederlands had rond 1800 een gering prestige in
het tweetalige Zuiden, waar het Frans de omgangstaal van de beschaafde elite was geworden. Jan
Frans Willems, die goede contacten onderhield met Noord-Nederlandse schrijvers, speelde een
grote rol in het verhogen van de status van de Nederlandse taal bij onze zuiderburen. Wie zich
aan de beoefening der schone Nederlandse letteren wilde wijden, had het in Vlaanderen moeilijk
want hij moest een geminachte taal verdedigen tegenover het hoog gewaardeerde Frans.
Toch waren er dapperen die dat waagstuk
aandurfden zoals de mij tot voor kort onbekende
dichter Victor Le Plat, de zoon van de jurist Josse
Le Plat van de universiteit van Leuven. Hij werd in
1762 geboren (jaar van overlijden is onbekend). 2
Hij schreef gedichten in het Frans, maar ondernam
ook een poging om de Vlaamse taal te verdedigen
en om zo een bijdrage te leveren tot de Nederlandse
letterkunde. En waaruit bestond die bijdrage? Ik
citeer nu Couttenier: ―Hij deed dat door rond 1800,
naar het voorbeeld van de Oostenrijker Blumauer,
een proef te ondernemen om in de Nederlandse
literatuur het genre van het burleske epos te
introduceren. Zijn vierdelige Virgilius in de
Nederlanden of Aeneas heldendicht, Nederduytsche
verkleedinge, een travestie van de Aeneis en een
hekeldicht op de revolutionaire en fransdolle
tijdgeest, werd tussen 1802 en 1804 te Brussel
gedrukt.‖3 Dat Le Plat, die een aanhanger van keizer
Jozef II was, zich verzette tegen de fransdolle
Exemplaar KB Den Haag, signatuur 9214 F
ideeën wil ik best geloven, maar dat hij het burleske
31.
epos in de Nederlanden introduceerde, kan en wil ik
niet aannemen.
Sterker nog, het is schrikken! Ik zou als handboek van kleur verschieten bij zo‘n
opmerking over het burleske genre. Het zou in de Nederlanden geïntroduceerd zijn door Le Plat,
die op zijn beurt de Oostenrijker Aloys Blumauer imiteerde. Zou Couttenier nu echt menen dat
1

Willem van den Berg en Piet Couttenier: Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 18001900. Amsterdam, 2009.
2
Couttenier a.w. p. 43.
3
Couttenier geeft de lange titel op verschillende man ieren weer. Op pag. 43 als Virgilius in de Nederlanden of
Aeneas heldendicht, Nederduytsche verkleedinge. In het register achterin vergist hij zich als hij het heldend icht een
hekeldicht noemt: Virgilius in de Nederlanden, of Aeneas hekeldicht, Nederduytsche verkleedinge. De volledige titel
luidt echter: Virgilius in de Nederlanden, of Aeneas Heldendicht, Nederduytsche verkleedinge, door Victor
Alexander Christianus Le Plat, strekkende tot eene skitze van onze tyd-geschiedenissen. Het woord skitze (schets)
heeft Le Plat of de drukker bij de latere delen gewijzigd in schitze.
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‗Virgilius in travestie‘ Brussel via Wenen bereikt heeft? Wat een burleske omweg! Had hij maar
de Nederlandse literatuur, een geschiedenis door M.A. Schenkeveld–Van der Dussen
geraadpleegd, of het artikel van Julien Kuypers gelezen. 4 Dan zou hij in het register de term
burleske literatuur met een verwijzing naar pagina 258 zijn tegengekomen. En daar twee
zeventiende-eeuwers hebben ontmoet die vermaard waren om hun burlesken: Paul Scarron
(1610-1660) en Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1670).5
Waarom heeft Willem van den Berg zijn compagnon van Alles is taal geworden niet gewezen op
de passages over burleske bewerkingen in de Nederlandse literatuur, een geschiedenis, een boek
waarvan hij redactielid was? Dan had Piet Couttenier geweten dat de burleske literatuur populair
werd door het werk van Scarron en dat de zwervende Aeneas in zijn zondagspak vanuit Parijs
zonder omwegen ons land bereikte (en onze buurlanden). Ruim een eeuw nadat Focquenbroch
zijn burleske versie van Aeneas‘ avonturen dichtte, verscheen pas het eerste deel van Vi gil’
Aeneis travestirt von Blumauer in Wenen. 6 In het Duitse taalgebied was die travestie van Aloys
Blumauer (1755-1798) zeer populair; wellicht werd de Oostenrijker geïnspireerd door Scarrons
Virgile en vers burlesques (1648-1652), of door een vertaling of bewerking ervan.
Wat een burleske omweg! Noord- en Zuid-Nederlanders konden in de zeventiende en
achttiende eeuw de burlesken van Scarron in het Frans lezen, of genoten van het werk van
Focquenbroch. 7 Zijn Typhon, of de Reusen-Strydt en De Aeneas van Virgilius in sijn sondaeghspack werden opgenomen in de bundel Thalia, of geurige zang-goddin en in de bundel Afrikaense
Thalia. Daarvan verschenen herdrukken en zij kwamen ook terecht in verzameledities Alle de
wercken.8
Piet Couttenier brengt op pagina 168 nogmaals V.A.C. Le Plat ter sprake en vindt zijn
burleske triviaal, op ‗de rand van het obscene‘ zelfs. Le Plat schrijft in het voorwoord tot zijn
travestie van de Aeneis – in vier delen – dat hij in 1794 van plan was om ‗eenen omgekeerden
Virgilius in de Vlaemsche taele‘ uit te geven. 9 Kort daarna viel hem Blumauers Vi gil’ A n i
travestirt in handen. Omdat hij ook de Brabantse Revolutie in zijn vertaling wilde verwerken,
moest hij wel afwijken van de ‗Vorlage‘ van Blumauer. Toch heeft hij onmiskenbaar de versie
van Aloys Blumauer gebruikt en niet die van Scarron of Focquenbroch. Dat blijkt al
overduidelijk wanneer we de eerste drie strofen met elkaar vergelijken.
De Vlaemsche Vertaelinge
Ik zing een zeer vermaerden held
Aeneas, wel te wêten:
In Troja liet hy pass‘ en geld
In brand, om t‘ op te stêken
Met zynen knapzak in een schuyt;
Dog op den weg stond hy veel uyt
Van Jupiters Xantippe.

Blumauers origineel
Es war einmal ein groszer Held
Der sich Aeneas nannte;
Aus Troja nahm er ‘s Fersengeld,
Als man die Stadt verbrannte,
Und reiste fort mit Sack und Pack,
Doch litt er manchen Schabernack
Von Jupiter‘s Xantippe.

4

M.A. Schenkeveld–Van der Dussen: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Onder redactie van Ton van
Anbeek, Willem van den Berg, e. a. Gron ingen, 1993. p. 258.
Julien Kuypers: ‗V.A.C. Le Plat. Een Jozefist onder de Fransche overheersching‘, in: Vaderlandsche
Historiebladen, 1940. p. 40-48.
5
Zelfs het Basisboek literatuur, door Joke van Balen, Corrie Joosten en Coen Peppelenbos, Groningen, 2009,
vermeldt onder het kopje ‗Bu rleske poëzie‘ de bekendste dichter in dit genre W.G. van Focquenbroch, p. 54.
6
Aloys Blu mauer: Vi gil’ A n i t v ti t von Bl m
, Wien, 1784—1788.
7
B. de Ligt: ‗Focquenbroch en Scarron‘, in : Spiegel der letteren 9, 1965-1966, p. 161-184.
8
Zie http: www.focquenbroch.nl
9
Citaat uit de Voorrede van het eerste deel, gedrukt bij Lemaire te Brussel, An X (1802).
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Wat kond‘ die wonder vrouw zoo zeer
Dan tegen hem opmaeken?
Het schynt tegen goddinnen eer
Aen menschen zig te wraeken:
Met een woord, gy weet dat een wyf
Die jalousie heeft in haer lyf
Tot alles is capabel.

Was möchte wol Frau Wunderlich
So wider ihn empören?
Man glaubt, Göttinnen sollten sich
Mit Menschen gar nicht scheren;
Doch Göttin her und Göttin hin,
Genug, die Himmelskönigin
Trug‘s faustdick hintern Ohren.

Den appel van mynheer Parys
Die lag haer nog aen‘t herte;
En Ganymedes handelwys
Deed haer nog groote smerte:
Aeneas was zoo dom te zyn
Van dees twee craemen een cosyn;
En dat moest hy betaelen.

Der Apfel war‘s, der sie so sehr
Seit Paris‘ Zeiten schmerzte,
Und Ganymedes, den ihr Herr
Auf pädagogisch herzte:
Und da beging Aeneas gleich
Bei der Geburt den dummen Streich
Und war – verwandt mit beiden.

De overeenkomsten tussen beide werken springen inderdaad meteen in het oog, soms lijkt het
wel alsof Le Plat een vertaling van Blumauer levert. De vorm van iedere strofe is gelijk: het
rijmschema is consequent ababccd (a en c zijn mannelijk rijm), het metrum is jambisch, bij
mannelijk rijm zijn er acht lettergrepen en bij vrouwelijk rijm een lettergreep minder. De laatste
regel van iedere strofe rijmt niet.
Om het grote verschil met Focquenbroch te demonstreren, laat ik hier de bekende eerste
regels volgen uit De Aeneas van Virgilius In sijn Sondaeghs-pack gestoocken.
ICk, die met harp, noch luyth, noch orgel,
Maer met de pijp-sack van mijn Longh,
Dwars door een half verroeste gorgel,
Wel eer den strijt der Reusen songh;
‘t Geen meenigh prees, en meenigh laeckte,
(Hoewel hun laecken, en geprijs,
My nooyt een oortje rijcker maeckte)
Ick treck nu, op die selfde wijs,
Van daegh, op nieuws, na mijn beloften
Te singen, die vermaerden helt,
Die met sijn vaer op bey sijn schoften,
Soo deerlijck vlood door bos, en veld.
Verlaetend het verbrande Trooyen,
‘t Geen reets al tot een puyn- hoop lagh,
Om langhs de buurt te loopen schooyen,
Soo meenigh jammerlijcken dagh;
Wat meteen opvalt, is het ontbreken van strofen (en dus ook die rijmloze zevende regel). De
eerste en derde regel hebben een vrouwelijk en de tweede en vierde een mannelijk rijm ( het
omgekeerde vinden we bij Blumauer en Le Plat). Meester Fock hanteert viervoetige jamben en
plaatst het openingswoord Ick meesterlijk antimetrisch! De lezer herkent meteen de
overeenkomst met de openingsregels van Focquenbrochs Typhon, of de Reusen-Strydt.10

10

Typhon of de Reusen-Strydt in navolging van Paul Scarron geschreven. L. Laureys verzorgde een uitgave van dat
werk in de reeks Klassiek Letterkundig Pantheon (Zutphen, 1978).
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ICk singh, met Harp, noch Luyth, noch Orgel,
Noch met een kunstigh maetgesang,
Maer met een halfverroeste Gorgel,
Niet den Trojaenschen ondergang,
Eduard Grisebach verzorgde in 1872 de heruitgave
van Vi gil’ A n i t v ti t door Aloys Blumauer.11
In zijn inleiding merkt Grisebach op dat er al vrij
vroeg parodieën bestonden op Vergilius en ook op
andere meesterwerken, onder andere in Italië. De
beroemdste parodist is Scarron met zijn gedrukte
versie van Virgile travesti en vers burlesques uit
1648-1651. Na die uitgave van Scarron was de
travestie in Frankrijk zeer in de mode en werd die in
Duitsland geïmporteerd.
In Oostenrijk en Duitsland werd Vi gil’ A n i
travestirt von Blumauer een groot succes. Grisebach
wijst op ‗eine Nachwirkung‘ in Frankrijk namelijk
Virgile en France ou la nouvelle Énéide van de hand
van Le Plat du Temple. 12 Ook Jos Smeyers, die
trouwens veel aandacht aan Victor Le Plat besteedt,
wijst op die vertaling in het Frans. 13 Die Franse
Virgile trok ook de aandacht van Craig Kallendorf,
die een hele paragraaf aan deze versie van Victor
Alexandre Chrétien Le Plat wijdde. 14 Volgens hem is Exemplaar KB DenHaag,
het geen vertaling, maar een adaptatie van de Aeneid signatuur 1021 F 23.
aan de gebeurtenissen van de Franse revolutie.
Mocht Victor Alexander Christianus Le Plat, die stad en land afliep - daarvan getuigen de
lange intekenlijsten in de vier delen - om zijn boek te promoten, gedacht of gehoopt hebben dat
hij de eerste was die Blumauers Vi gil’ A n i t v ti t in Noord- en Zuid-Nederland
introduceerde, dan moet hij een illusie armer zijn geworden. Een anoniem dichter was hem
voorgegaan. In 1801 gaf J.B. Elwe in Amsterdam De Aeneas van Virgilius, in boertige versen;
naar Blumauer, vrij gevolgd uit. Jammer voor Le Plat, maar misschien was zijn teleurstelling
toen even groot als onze verbazing, toen wij lazen dat Le Plat het burleske genre in de
Nederlandse literatuur introduceerde. Wellicht is nu ook de verbazing van Piet Couttenier
toegenomen? Dat zou geen kwaad kunnen.

11

Eduard Grisebach verzorgde de heruitgave van Vi gil’ A n i t v ti t von Aloij Bl m
, Leip zig, 1872, en
voorzag die van een gedegen inleiding.
12
Grisebach vermeldt in zijn in leid ing de Franse bewerking door Le Plat du Temp le op p. XXV. Vo lgens hem zijn
de vier delen tussen 1810 en 1812 in Offenbach en Darmstadt uitgegeven. Jos Smeyers kend e een eerdere uitgave
van de Virgile en France Poème heroï-comique en Style franco-gothique door Le Plat du Temple. Ook merkt hij op
dat de eerste twee delen uit 1807 en 1808 te Brussel in beslag werden genomen en dat die later met de andere delen
in Du itsland buiten de Franse censuur verschenen.
13
Hermine Vieu-Kuik en Jos Smeyers: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Groningen, deel VI,
1975, p. 533 t/ m 535. Smeyers gaat dieper in op Le Plats Virgilius, waarin deze de democratische principes van de
Franse Omwenteling afwijst. Het eerste deel begint in de geest van Blu mauer en verengt daarna tot ‗een Hekeld icht
der zoogenaemde Brabandsche Revolutie‘.
14
Craig Kallendorf: The Virgilian tradition. Book history and the history of reading in Early Modern Europe,
Aldershot, 2007, p. 135-137.
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Joncker Pover, alias Jonker zonder Broek. Russische vertalingen
van Focquenbroch.
Karel Bostoen
Wanneer bijvoorbeeld Spaanse, Hongaarse of Oezbeekse neerlandici hier te lande iemand in het
Laaglands aanspreken, en daarbij per ongeluk hun land van herkomst noemen, worden ze vol
ongeloof aangestaard. Erger nog, ze mogen zich gelukkig prijzen wanneer ze niet door een of
andere vaderlandse betweter worden bedild vanwege hun tijdverspilling: ‗weten ze dan niet dat
hier iedereen Engels spreekt?‘ Dus, lezer, verbaas u niet te zeer, als u leest dat sinds 2003 (of
wellicht nog eerder) op internet zeven gedichten van Focquenbroch in een Russische vertaling
zijn gepubliceerd. Om die vertalingen te vinden, moet u weliswaar googelen op de naam:
ФОККЕНБРОХ, want zo wordt Mr. Focks naam gespeld in Cyrillisch schrift. Als u geen
minkukel bent, moet dat lukken met een beetje plak- en knipwerk. 1
Iedereen hoort te weten dat Rusland en Nederland vanouds nauwe betrekkingen
onderhielden. Het oudste bouwwerk van Sint-Petersburg is de Petrus en Paulusvesting, vanaf
1703 op bevel van tsaar Peter de Grote gebouwd met Nederland se bakstenen. Van deze tsaar is
bekend dat hij verantwoordelijk is geweest voor de grootschalige modernisering van Rusland en
dat hij daarbij gebruik maakte van zijn proefondervindelijke kennis van de Nederlandse cultuur.
Het spreekt nog steeds tot ieders verbeelding dat - toen hij te Zaandam de in Holland florerende
scheepsbouw bestudeerde - hij bij Gerrit Kist woonde in diens huisje aan de dijk. Sindsdien werd
ook menig Nederlander door allerlei tsaren aangeworven om in Russische overheidsdienst te
treden. Vandaar dat ook veel Nederlandse woorden in het Russisch terecht zijn gekomen. Dat
zijn bijvoorbeeld heel gewone woorden als: broek, mast, snoer, vlag en zwabber. De - ooit
nauwe - culturele banden blijken voorts uit het bezit van de huidige Russische Nationale
Bibliotheek te Sint-Petersburg met haar - naar schatting - 35.000 boeken die vóór 1801 in de
Nederlanden zijn gedrukt, om maar te zwijgen over haar oude Nederlandse handschriften in de
handschriftenkamer. 2
Het is dus wellicht niet helemaal verbazingwekkend dat in 1983 te Leningrad, zoals SintPetersburg toen heette, een flinke bloemlezing verscheen met zeventiende-eeuwse Nederlandse
gedichten in Russische vertaling onder de titel: Iz poezij Niderlandov XVII veka (Uit de
Nederlandse poëzie van de 17de eeuw). 3 Samensteller en vertaler was Jevgeny Vladimirovitsj
Witkovsky, over wie straks meer. Inleiding en toelichtingen over de afzonderlijke dichters zijn
van de hand van Igor Borisovitsj Bratus, die toen Nederlandse taal en letterkunde doceerde aan
1

Zie de volgende websites: http://www.stihi.ru/2003/10/30-118 = Aen de lichtvaerdige Clorimene. Verdubbelt
Rondeel; http://www.stihi.ru/ 2003/11/02-422 = Hoe zou ik ooit uw gunst, o schone Clo rimen;
http://www.stihi.ru/2003/11/03-827 = AAN KLORIM ENE, Toen u myn zuchten ‗steets myn liefde kwamen
melden,‘; http://www.stihi.ru/2003/ 11/ 05-761= Te dencken dat in 't endt mijn staet eens sal verkeeren;
http://www.stihi.ru/2003/11/07-879 = JAPANSE DROOM; http://www.stihi.ru/2003/11/ 13-974 = GEDA CHTEN,
gehouden in een Canóa, op ZEE. Aen mijn Vrind N.N.; http://www.stihi.ru/2003/ 11/ 22-318 = Op Zaartje Jans;
Kouzebraister in 't Diaken Weeshuis t'Amsteldam, Op haar Boekje genaamt De Op wekking uit Liefde en Navolging
van Scarron: A Maistre Adam, Menusier de Nevers, Sur ses Chevilles. Ode. (écrites en avril-mai 1644).
2
Zie hierover Otto Lankhorst, ‗Op zoek naar Nederlands erfgoed in Oost-Europese bibliotheken‘. In: Jaarboek voor
Nederlandse boekgeschiedenis 4 (1997), p. 119-134, 329; Otto Lankhorst, ‗Jan Pieter van Suchtelen (1751-1836)
verzamelaar van boeken en handschriften, oftewel hoe brieven van de Maatschappĳ der Nederlandse Letterkunde in
Sint-Petersburg terechtkwamen‘. In : Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden , 19971998 [versch. 1999]), p. 27-53; zie ook mijn: ‗Gedru kt te Koningsbergen, Franse complimenten, prijsboeken en
vijfmaal Focquenbroch. Nederlandse curiosa in de Russische Nationale B ibliotheek te Sint-Petersburg.‘. In: Fumus
4 (2006), p. 31-49.
3
I poė ii Ni l n ov XVII v k . [Sost. E. Vit kovskij ; vstup. stat‘ja, spravki ob avtorach i p rimeč. I. Bratusja] ;
perevod s niderlandskogo. Leningrad 1983, p. 226-241.
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de universiteit van Sint-Petersburg. Maar het zal blijken dat een Leids student Slavische talen,
namelijk Jan Paul Hinrichs, een belangrijke hand heeft gehad in de tekstkeuze.
De bloemlezing telt 304
bladzijden, is gebonden in een harde
kaft en verlucht met fraaie
houtsneden van Joeri Konnov. Ze
bevat werk van 28 goudeneeuwse
dichters, te beginnen bij Simon van
Beaumont tot en met Hubert
Korneliszoon Poot. Voorts zijn het:
Adriaan Valerius, Jacob Cats,
Johannes Stalpart van der Wiele,
Daniel Heinsius, Pieter Cornelisz.
Hooft, Justus de Harduyn, Hugo de
Groot, Caspar van Baerle, Gerbrand
Adriaensz. Bredero, Dirck Rafaëlsz.
Camphuysen, Jacob Revius, Joost
van den Vondel, Willem Bolognino,
Jan
Jansz.
Starter,
Maria
Tesselschade, Constantijn Huygens,
Gijsbert Japicx, Jeremias de Decker,
Jacob Steendam, Reyer Anslo,
Willem
Godschalk
van
Focquenbroch, Heiman Dullaert,
Johannes Antonides van der Goes,
Johan van Broekhuizen, Jan Luiken
en Michiel de Swaen. Afgezien van
de namen van zeer bekenden als
Cats en Vondel, zal zelfs menig
kenner van deze materie verrast
opkijken bij het aantreffen van werk
van de Antwerpse kanunnik Willem
Bolognino (1596-1669) die als
De houtsnede van Joeri Konnov en de inleiding van Igor
krankzinnige in zijn geboortestad is Bratus bij Vitkovski’s Focquenbrochvertalingen in Iz poėzii
overleden, en van Gysbert Japicx Niderlandov XVII vek a (1983), p. 226.
(1603-1666) met zijn ‗boartlike
mingeldeuntsjes‘, dankzij wie het Fries weer een plaats tussen de Europese cultuurtalen heeft
gekregen. Beide dichters ontbreken overigens min of meer terecht in de bekende moderne
bloemlezing die Gerrit Komrij uitgaf van zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse
poëzie. Maar we willen ons hier beperken tot Focquenbroch, van wie er toen achttien gedichten
in een Russische vertaling zijn verschenen.
In juli 1995 verscheen een nieuwe bloemlezing met vertalingen naar het Nederlands van
Witkovsky‘s hand, maar nu in het alternatieve Moskouse blad KonSTAnta dat als ondertitel
heeft: Rossijskaja gazeta tvortsjeskoj assotsiatsiï (De Russische krant van de scheppende
vereniging). Volgens Jan Paul Hinrichs werd met dit blad in Moskou gecolporteerd, zodat het
eerder onder de aandacht kwam van trein- en metroreizigers dan onder die van juryleden van de
Martinus Nijhoffprijs. 4 Deze nieuwe bloemlezing begint met gedichten van Anthonis de Roovere
(ca. 1430-1482) en eindigt met Gerrit Achterberg (1905-1962). Ze bevat werk van 24 dichters,
4

Constantijn Huygens, N i t l’ny k tinki 1623 = Z -printen 1623. Perev. s niderlandskogo Evgenij
Vit kovskij ; [posl.: Ja.P. Ch inrichs]. To msk-Moskva 2002, p. 176.
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onder wie - tot mijn persoonlijke verrassing - Albrecht Rodenbach (1856-1880). 5 Van de 28
zeventiende-eeuwse dichters in de bloemlezing uit 1983 zijn er in 1995 slechts negen
overgebleven, onder wie Focquenbroch. Van hem zijn er nu 20 gedichten opgenomen, dit wil
zeggen: nog twee extra naast de achttien eerdere vertalingen uit 1983. De Moskouse
metroreiziger werd dus verwend voor zijn 3500 roebel [= nu ca. 1 euro], zijnde in 1995 de
aanschafprijs binnen Moskou van dit fraaie blad.

Jevgeny Vladimirovits j Witkovsky
Vanaf
zijn
zestiende
schreef
Witkovsky (1950) gedichten. Van
vaderskant is hij half Duits
(oorspronkelijk: Wittkopf?) en hij
studeerde ook germanistiek. Deze
vertaler, dichter, romancier en
uitgever is een fenomeen. Op internet
verscheen in 2001 een groot
interview met hem onder de titel
‗Totsjnost v perevode nevozmozjna‘
(nauwkeurigheid bij het vertalen is
een onmogelijke zaak).
Daarin vertelt hij onder meer
hoe
hij
begon met balladen van
Foto van E.V. Vitkovski door E. Kalasjnikovoj bij het
Coleridge te vertalen en duizend
interview in 2001, zie:
http://old.russ.ru/krug/20010521.html
verzen van Rilke. Met veel liefde en
ware verering spreekt hij voorts over
zijn leermeester Arkadi Aksimovitsj Steinberg en over het beroemde gedicht Le cimetière marin
van Paul Valéry. Verrukt is hij van het werk van de achttiende-eeuwse dichter Christopher Smart
(1722-1771), van wie hij A Song to David vertaalde. Smart was een zeer vaderlandslievend
Engels dichter die door zijn schoonvader in het gekkenhuis werd gestopt vanwege vermeende
godsdienstwaanzin. Witkovsky vertaalde Paradise Lost van Milton, maar ook verschenen in
1988 zijn Vondelvertalingen, met hierin: Lucifer, Adam in ballingschap en Noah en een
bloemlezing uit Vondels gedichten (onder meer ‗Roskam‘ en ‗Harpoen‘), gevolgd door de
Adamus Exul van Grotius in de vertaling van Ju.A. Šičalin. 6 In 2000 werden Witkovsky‘s
vertalingen van de Lucifer, Adam in ballingschap en Noah opnieuw uitgegeven, nu gevolgd door
die van Miltons Paradise Lost en Paradise Regained. 7 In 2002 werd de vertaling van de Zedeprinten van Constantijn Huygens gepubliceerd, waar eerder in noot 4 naar werd verwezen.
Jan Paul Hinrichs liet me weten dat Witkovsky de laatste jaren veel succes kent met zijn
avonturenromans, waarvan er tot nu toe geen een in het Nederlands is vertaald. Zijn vertalingen
naar het Afrikaans zijn van eerder datum dan die naar het Nederlands. Witkovsky heeft dus eerst
poëzie van geharde anti-apartheidstrijders naar het Afrikaans vertaald, om pas daarna aan de
vertaling van Nederlandse gedichten te beginnen. Zijn Zuid-Afrikaanse bloemlezing bevat
5

Voor de namen van alle 24 dichters, zie: J.P. Hin richs, ‗Nijhoff-prijs naar een Rus?‘. In: De Parelduiker 1 nr. 3
(1996), p. 66.
6
Jost van den Vondel, Tragedii. Izdanije podgotovili: E. Vit kovskij, V. Ošis, Ju. Šičalin. Moskva: Nauka, 1988.
Reeks: Literaturnije pamjatniki.
7
Ljucifer [red. kollegija: E.V. Vit kovskij ... et al.]. Char‘kov: Folio; Moskva: Ast, 2000. Reeks: Predčuvstvie
Christa. Bevat: Jost van den Vondel, Ljucifer; Adam v izgnanii; Noj; Džon Mil‘ton, Poterjannyj raj; Vozv šč nnyj
raj.
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gedichten van William Plumer (1903-1973), Dennis Brutus (1924-2009), Mazisi Kunene (19302006), Ingrid Jonker (1933-1965), Breyten Breytenbach (1939), Oswald Mtshali (1940) en
Arthur Norti (1942-1970).8
Het loont dus de moeite om eens na te gaan welke gedichten van Focquenbroch
Witkovsky in het Russisch heeft vertaald.
Focquenbroch-vertalingen

itelpagina van
let po ii iderlandov v perevodach
E vgenija Vitkovskogo’. In: o
o i
z
o o o
o
o
o i ii nrs. . osk va:
vobodnaja vor eskaja ssociacija, 1995 . Met de foto
van E.V. Vitkovski door I.G. Kotsjneva.

De volgende 20 gedichten heeft
Jevgeny Witkovsky vertaald. Ze
verschijnen
hier
in
dezelfde
volgorde die ze kregen in het blad
KonSTAnta. Merkwaardig genoeg
ontbreekt
in
die
reeks
Focquenbrochs populairste gedicht,
de felle verssatire aan het adres van
Amsterdam, waarvan de beginregel
luidt: ‗‘t GElt-suchtigh Amsterdam
met al haer soete keyers‘. Misschien
kan de vertaler bereid worden
gevonden om deze omissie te
repareren?
Ik
citeer
telkens
de
Nederlandse beginregel en verwijs
naar de moderne bloemlezing van
C.J. Kuik voor de volledige tekst. 9
Van zes gedichten verwijs ik naar de
vermoedelijk
oorspronkelijke
uitgave, omdat ze niet in de
bloemlezing van Kuik voorkomen.

1 Te dencken dat in ‘t end mijn staet eens zal verkeeren (Kuik, 87)
2 Ghy Pyramiden, en gy oude Wonderheên! (Kuik, 60)
3 De donder, en de windt, en felle hagel buyen (Thalia, 1665, fol. 10r en v) 10
4 Op d'Oever van een Beeck, die op sijn sughten swol ((Thalia, 1665, fol. 8v)
5 Hoe souw ick oyt uw gunst, ô schoone Clorimeen! (Kuik, 109)
6 Wyl ick, dus sit, en smoock een Pijpjen aen de haert, (Kuik, 123)
7 Toen u mijn suchten steets mijn liefde quamen melden, (Kuik, 98)
8 Op een seer hoogen Bergh, omheynt met duysent rotsen, (Kuik, 58)
9 Hier in dit kleyn, doch stil vertrek, (Kuik, 64-67)
10 Hoe onstantvastig is ‘t heel al, (Thalia 1665, fol. H2r-v)
11 Hoe wonderlijck verkeert des werelts vreugt? (Kuik, 62-63)
12 Wel! ik sta schier dom en byster, (ADW, 1696, fol. x5v-x6r) 11
8

I ov m nnoj poė ii J žno- f ik n koj R p bliki: Uil’j m Pl m , D nni B t , M i i K n n , Ing i
Jonk , B jt n B jt nb h, O v l’ Mtš li, A t No ti. [sost., primeč. i spravki ob avtorach E. Vit kovskogo i A.
Ibragimova; red.: A. Fajngar. Moskva 1976.
9
Willem Godschalck van Focquenbroch, Bloemlezing uit de gedichten en brieven. Met inl. en aant. door C.J. Ku ik.
Zutphen [1977]. Reeks: Klassiek letterkundig pantheon, 207.
10
Zie J. Helwig, ‗Een analytische bibliografie van het werk van Willem Godschalck van Focquenbroch‘ op
http://focquenbroch.apud.net/biblifok.php, onder BF04.
11
Alle de werken, tweede deel. Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, 1696 (Helwig, onder BF29)
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13 Van Mr. F. leyt ‘t lichaem in dees kas; (Kuik, 92)
14 GHy vraeght uyt wat voor reen, dat ick de Stadt uyt vlie? (Thalia, 1668-69, fol. D3r ) 12
15 Griet seyt, sy leent haer buyck alleen maer aen haer vrinden (Kuik, 74)
16 Indien't ghehoorent volck (de Heer die zy haer vriendt) (Kuik, 74)
17 Is liefde dronkenschap, soo ben ick altijdt sat (Kuik, 68)
18 Op een tijt, op een tijt (Thalia, 1673, fol. N2r-N3v) 13
19 Al sittend‘ in een Holle Boom (Kuik, 148-152)
20 Dat hy uw minnaer was, ô dartle Clorimene! (Kuik, 99-100)
Gedicht nummer 18, de Japanse droom, moet in feite uit de lijst worden geschrapt (mogelijk ook
gedicht nr. 12?), want het is niet van Focquenbroch, maar van Aernout van Overbeke.
Witkovsky laat evenwel de toekenning van het auteurschap gaarne voor rekening van de
neerlandici, zoals hij in een naschrift bij zijn vertaling schrijft. De vertaling van de Japanse
droom bevat mooie vondsten; ze is heel vrij ook. Zo is de ‗rommelpot‘ in de vierde strofe in het
Russisch ‗rommelpot‘ gebleven. Het ‗‘t Antwerps Jesuiten Klooster‘ was in de negende strofe
kennelijk te specifiek en werd de ‗Jezusorde‘. In dezelfde strofe is het braden van St.-Laurentius
op zijn rooster verdwenen. Heel mooi gevonden is de vertaling van ‗Joncker Pover‘ in de
zevende strofe: dat werd ‗Juncker Bezbryuk‘, dus: Jonker Zonderbroek (wat mij betreft een
maatje van Jan zonder Land).
Van Overbeke‘s Japanse droom niet meegerekend, heeft Witkovsky toch 20 gedichten
van Focquenbroch vertaald. Want onlangs stuurde hij mij een bloemlezing in digitale vorm toe.
Die bevatte niet alleen gedichten die de bron vormen van Focquenbrochs verzen in het Frans
(Scarron, 1610-1660), Spaans (Lope de Vega, 1562-1635) en Italiaans (Giovanni Guidicioni,
1500-1541), maar ook de ‗Diogenes de wyse‘ in Russische vertaling (Kuik, 68-69). In zijn
begeleidende e-post berichtte hij mij op 3 november 2010. Ik vat die als volgt samen: V.
excuseert zich allereerst voor zijn slechte Nederlands. Hij was er vroeger van overtuigd dat
niemand zich voor zijn werk interesseerde en sinds 2002 heeft hij ook geen Nederlands [V.
schrijft: ‗deze mooie taal‘] meer gelezen. Al zijn Focquenbroch-vertalingen heeft hij in de jaren
1976-1980 gemaakt, maar hij kan zich niet meer herinneren op welke originelen precies hij die
vertalingen heeft gebaseerd. Wel heeft hij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een oude editie
die in Moskou aanwezig is.
V. heeft ook een apart boekje met Focquenbroch- vertalingen samengesteld, maar dat
omvat slechts de helft van wat feitelijk nodig is voor een heel boek. Hij is bereid mij het ontwerp
daarvan toe te sturen. Er staan daarin interessante zaken, bijvoorbeeld de Franse, Spaanse en
Italiaanse teksten waaraan Focquenbroch heeft ontleend. V. geeft aan het slot mij de
toestemming om van zijn vertalingen gebruik te maken. In een bijlage stuurt hij mij alle
gedichten van Focquenbroch die hij heeft vertaald met de Nederlandse tekst erbij en teksten van
Scarron, Lope de Vega en Guidicioni. 14
Als er inmiddels één iets duidelijk is geworden, is het wel dit: Witkovsky heeft zo veel
aandacht aan het werk van Focquenbroch besteed, dat deze auteur inmiddels tot een van zijn
goudeneeuwse lievelingen mag worden gerekend. Een auteur als Heiman Dullaert, over wiens
poëzie hij volgens Hinrichs nog in 1978 tegenover Nederlandse bezoekers - ter plekke in
Moskou - een lofrede afstak, 15 komt althans in de KonSTAnta-bloemlezing uit 1995 niet meer
voor.
12

Tweede deel van Thalia, of geurige zang-goddin. Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1668/1669 (Helwig,
onder BF10)
13
Thalia, of geurige zang-goddin. Deel 2. A msterdam: Alexander Lint man, 1673 (Helwig, onder BF12)
14
Die bijlage is getiteld : Aen_de_lichtvaerdige_Clorimene.rt f (6 M B).
15
Jan Paul Hinrichs, Het briefje van Karel van het Reve, een reisverhaal, Met daarin opgenomen enkele gedichten
uit Valeri Perelesjins ‗Een toevallige Antinous‘. Leiden 1999, p. 8.
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Karel van het Reve
Hoe is Witkovsky aan zijn originele teksten gekomen? In 1978 ontving Karel van het Reve
vanuit Moskou een bloemlezing met moderne Nederlandse poëzie. Het ging om gedichten van
Nijhoff, Roland Holst, Vestdijk, Bloem, Achterberg, Kouwenaar en Lucebert. Afzender en
vertaler was Witkovsky. 16 Toevallig zouden drie studenten voor het eerst naar Moskou gaan,
waarop de hoogleraar aan Hinrichs het adres van Witkovsky bezorgde zodat hij hem in Van het
Reve‘s naam persoonlijk kon bedanken. Van het Reve zag kennelijk Witkovsky meteen wel
zitten: ‗Die man moet niet al te bang zijn‘ had hij zijn studenten toevertrouwd ‗anders stuur je
zo‘n boek niet zo maar naar Amsterdam‘. Enkele maanden later zou Witkovsky een beroep op
Hinrichs doen om voor hem zeventiende-eeuwse Nederlandse teksten uit te zoeken. Daarnaast
zocht hijzelf ook teksten uit in een editie uit een Moskouse bibliotheek, zoals hij mij onlangs
meedeelde.
Passages uit het boekje van Hinrichs, getiteld Het briefje van Karel van het Reve (1999)
met het verhaal over zijn eerste bezoek aan Witkovsky en over de gevolgen die dat had voor de
verbreiding van Nederlandse poëzie, zijn in de bijlage overgenomen.
Het is inderdaad te hopen dat aan Witkovsky eindelijk eens de Nijhoffprijs wordt toegekend.

16

I ov m nnoj ni l n koj poė ii: M tinj Nejchof, Adrian Roland Cholst, Simon Vestdejk, Jakobjus
Kornelis Blum, Gerrit Achterberg, Gerrit Kauvenar, Ljusebert. Perevod s niderlandskogo ; [sost.: E.V. Vit kovskij ;
red. perev.: Moris Vaks macher]. Moskva 1977.
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Bijlage
Uit: Jan Paul Hinrichs, Het briefje van Karel van het Reve, een reisverhaal, Met daarin
opgenomen enkele gedichten uit Valeri Perelesjins 'Een toevallige Antinous'
Leiden 1999, p. 7-13.
‗Denk er om‘, zei de professor, toen hij zich losmaakte van het studentengezelschap in de bar
Barrera, waar hij na college zijn campari placht te drinken, ‗dat je vanavond niet belt als de
vechtfilm op televisie is.‘
Ik was een derdejaarsstudent en begreep uit die woorden dat half tien een veilige tijd was.
Van het Reve, door zijn vrouw naar de telefoon geroepen, had het briefje met het adres van de
Rus over wie hij het met ons had gehad kennelijk b ij de hand: ‗De man heet Vitkovski,
voorletters E.V., Sadovaja Karetnaja 55, woning 8. Dat is de ringweg, hartje Moskou,
waarschijnlijk heel makkelijk te vinden. Bedank hem dus voor dat boek en geef hem op mijn
kosten er wat voor terug. Zo‘n man heeft natuurlijk niets Nederlands.‘
Ik kon vertellen dat ik in de ouderlijke boekenkast bundels van Boutens en Verwey had
gevonden die mee op reis mochten.
‗Veel succes‘, zie de professor op onverstoorbare toon, zoals hij zo vaak gezegd moet
hebben tegen studenten die oostwaarts gingen.
Drie studenten, allen voor het eerst in Moskou, stonden enkele dagen later voor een
reusachtige poort die naar een binnenplaats leidde waaraan allerlei woonkazernes lagen. Het
regende. Iemand liet zijn poedeltje uit tussen miezerige boompjes, maar verder leek het hele
complex uitgestorven. De deur naar de trap van nr. 55 hing aan hengsels. De smerige ramen van
het trappenhuis stonden open. We moesten naar de derde verdieping. Na een tik op de deur riep
iemand op weinig vriendelijke toon: ‗Hallo! Wie is daar? Wie is daar?‘ Een van ons zei
aarzelend ‗Holland‘, waarna de anderen bijvielen: ‗Gollandija!‘De deur ging open en een
jongeman liet ons met een guitige glimlach binnen.
Allereerst wilde Vitkovski – we bleken bij de juiste persoon te zijn – de namen van zijn
gasten op papier zien. Daarop nam hij drie boeken uit een kast en begon opdrachten te schrijven
in een door hem samengestelde bloemlezing van moderne Nederlandse poëzie: blijkbaar het
boek dat hij aan Van het Reve had gestuurd.
‗Die man moet niet al te bang zijn‘, had Van het Reve nog gezegd. ‗Anders stuur je zo‘n
boek niet zo maar naar Amsterdam.‘
Vitkovski, een forse gestalte met lang bruin haar en aanstekelijk glinsterende ogen,
praatte snel en onduidelijk, zodat onze kennis van het Russisch aardig op de proef werd gesteld.
Eigenlijk scheen het hem ook niet te kunnen schelen of de gasten hem verstonden. Hij oreerde
maar door en genoot ervan. Maar we vingen genoeg op om geïmponeerd te raken door het
enthousiasme en de kennis waarmee hij over Nederlandse poëzie sprak.
Ook Russische literatuur kwam ter sprake. We meldden met zekere trots dat we met de
professor gedichten van Iosif Brodski hadden gelezen, een geëmigreerd dichter die in zijn
vaderland niet meer mocht publiceren. Het compliment dat we hadden verwacht, bleef uit. ‗
Brodski? Een van zijn vrienden, Jevgeni Rijn, een volslagen idioot, woont hier een paar huizen
verder.‘ Waarmee dit onderwerp afgehandeld was en Vitkovski een lofrede op de poëzie van
Heiman Dullaert afstak.
[…]
Tijdens het bezoek was het de hele tijd eigenaardig stil in de woning en de omliggende huizen
geweest, was de telefoon niet gegaan en had Vitkovski niets te eten of te drinken aangeboden.
De zomer ging voorbij. In de herfst kwam ik er toe Vitkovski nog eens te bedanken voor
ontvangst en het boek, en ik eindigde het briefje met de obligate mededeling dat hij maar moest
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schrijven als hij nog iets uit Nederland nodig had. Een maand later kreeg ik een aangetekende,
met monsterachtig grote postzegels beplakte brief van Vitkovski. Mijn slotopmerking was niet
aan dovenmansoren gericht geweest. Het was het begin van een briefwisseling die eigenlijk
draaide om Vitkovski‘s behoefte aan fotokopieën ten behoeve van een door hem samen te stellen
bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van de Gouden Eeuw. Zo kreeg ik telkens namen van
dichters op en de taak enige gedichten op te zoeken die zich voor vertaling leenden. In ruil
stuurde Vitkovski boeken. Al met al had ik het idee dat deze samenwerking, zoals Vitkovsk i het
noemde, wel ergens goed voor was. […]
Pas later, toen de bloemlezing Nederlandse poëzie van de Gouden Eeuw van Vitkovski was
verschenen, drong het tot me door dat ik min of meer medesamensteller van een anthologie was
geweest, want het bleek dat bijna alle opgestuurde gedichten waren vertaald. Het werk had dus
meer verantwoordelijkheid met zich meegebracht dan ik had vermoed. Eigenlijk was ik er al
nauwelijks van uitgegaan dat die zendingen fotokopieën de Moskouse woonkazerne hadden
bereikt. Het was ook pas later, toen ik na afloop van mijn studie werkeloos was geworden (Van
het Reve had me over dat afstuderen al gezegd op een toon alsof hij zelf een gerijpte steuntrekker
was: ‗Dat is mooi, dan kun je in de w.w.‘) dat ik er toe kwam Perelesjins boek te lezen. […]
Bij mijn laatste reis naar Moskou […] Vitkovski was inmiddels een heel andere persoon
geworden, uiterlijk althans. Van de semi- illegale vertaler van bijna twintig jaar eerder was hij in
het nieuwe economische klimaat een zakenman geworden. Hij was hoofdredacteur van een
uitgeverij en betrokken bij van alles in de literaire wereld. Voortdurend ging de telefoon, ook een
keer vanuit Chicago, een typiste kwam werk ophalen, en hij zei heel oprecht: ‗Mijn leven is zo
druk dat ik nu niet weet wat ik morgen ga doen.‘ Maar een ding was niet veranderd: zijn kamer.
Die was nog dezelfde. Alleen zag het boekenlandschap daarin er heel anders uit. Het wemelde er
van boeken waaraan hij zelf een aandeel had.
Hij was inmiddels beroemd, niet alleen doordat hij in de oude sovjettijd veel riskante
contacten met emigranten-auteurs had gehad, maar ook door zijn werk als vertaler en literator.
De chiqueste uitgaven in Rusland verschenen inmiddels met zijn voorwoord of waren door hem
samengesteld. Zelden liet hij na mij in een voorwoord te bedanken, ook al had ik met het
gegeven project niets te maken. In een door hem samengestelde encyclopedie over het spel in de
cultuur schreef Vitkovski voor me een opdracht waarin hij me met een knipoog naar Hermann
Hesse uitriep tot een mededeelnemer in een ‗Glasperlenspiel, het Grote Spel van de Literatuur‘.
Homo ludens noemde hij niet voor niets zijn favoriete boek: ‗Met iemand die dat niet gelezen
heeft, kan ik niet eens praten.‘
Maar ook aan bepaalde spelen komt een eind. Toen ik zijn huis verliet – hetzelfde dat ik
als jonge student was binnengegaan, onwetend van wat allemaal komen zou – had ik het gevoel
dat mijn spel er op zat. […]
Het is nu eenentwintig jaar geleden dat Vitkovski me in Moskou voor het eerst de naam
Perelesjin noemde. Wat voor de buitenwereld geresulteerd heeft in een stapel papier waarop
Perelesjin en mijn naam gezamenlijk verschijnen, is voor mij allereerst een web van verhalen uit
het leven gebleven die ook steeds weer nieuwe verhalen genereren. Over Per elesjin zelf heb ik
het hier eigenlijk nog niet gehad, maar enkele van die verhalen heb ik verteld. Als ik het dan toch
over papier heb, dan denk ik ook niet aan wat achter de catalogi van bibliotheken schuilgaat,
maar aan iets heel achteloos, zoals dat eerste briefje van Karel van het Reve.
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SIGNALERING
Focquenbroch in Het Pantheon van het Letterkundig Museum
Frans Wetzels
In het Letterkundig Museum is vanaf 5 maart 2010 de tentoonstelling Het Pantheon te
bewonderen. Die tentoonstelling schenkt aandacht aan honderd auteurs uit Nederland en
Vlaanderen vanaf de middeleeuwen tot heden. Honderd schrijvers, duizend jaar literatuur. Op
zijn website beweert het museum dat Het Pantheon alle hoogtepunten uit de Nederlandse
literatuur bijeenbrengt, het zou een ode zijn aan het literaire erfgoed van de Lage Landen. 1
Tussen die grootheden mocht Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1670) niet
ontbreken, net zomin als Henric van Veldeke, Erasmus, Vondel, Spinoza, Willem Elsschot en
Hugo Claus.
Een bezoek aan de website van het Letterkundig Museum geeft al een eerste indruk van
die tentoonstelling en de aandacht voor Focquenbroch. We zien het bekende portretje van de
pijprokende Meester Fock dat ook onze website 2 siert; ernaast hangt wat begeleidende tekst, die
ons leert dat Focquenbroch eerst theologie studeerde, maar dat hij als medicus promoveerde op
geslachtsziekte. In Amsterdam zou deze onvermoeibare levensgenieter een weinig bloeiende
artsenpraktijk hebben gehad. Voor de meeste bezoekers zal dat wel nieuws zijn, maar voor de
vaste lezers van Fumus niet. Die tekst vind ik weinig wervend voor Focquenbrochs literaire
werk, dat toch tot de hoogtepunten van onze vaderlandse literatuur behoort.
Mijn bezoek aan Het Pantheon in het Letterkundig Museum leverde evenmin veel
verrassingen op. Je kunt er gedichten en prozafragmenten horen en lezen, ja zelfs genieten van
toneelstukken en boekverfilmingen. Het is best interessant om de openingsscène van de Min in’t
Lazarus-huys te zien en te horen in een televisieregistratie uit 1973. Natuurlijk valt er meer te
zien van schrijvers uit de negentiende en twintigste eeuw dan van Marnix van St. Aldegonde of
van Anna Bijns. De bezoeker kan er het verhevene of alledaagse ontdekken in de le vens van die
honderd schrijvers. Er is zelfs een tijdschrift te koop Letter, dat – in fraai Nederlands – een
‗eenmalig glossy magazine‘ wordt genoemd, waarin Het Pantheon centraal staat.
Sinds 5 september 2010
kan men ook een bezoek brengen
aan de tentoonstelling Een
literaire road trip. Ook die is te
zien op internet. 3 Aad Meinderts,
de directeur van het Letterkundig
Museum, was dertig dagen
onderweg om een witte roos te
leggen op de graven van de
honderd
schrijvers
uit
de
tentoonstelling Het Pantheon.4
Een nobel eerbetoon! Je ziet op
het filmpje hoe Meinderts een Meinderts met sigaar en roos op fort Elmina.
kerk of begraafplaats bezoekt met
1

www.letterkundigmuseum.nl Daarop is ook actuele informatie over lezingen en evenementen te vinden.
www.focquenbroch.nl
3
www.literaireroadtrip.nl Op 26 ju li 2010 is door het Letterkundig Museum de video ook op You Tube gezet.
4
Over de honderd schrijvers en hun graven, over zijn reis en getwitter schreef Aad Meinderts Een literaire roadtrip,
een boek met t weehonderd foto‘s.
2
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een witte roos in zijn hand. Op het graf van Carry van Bruggen moest hij eerst nog de sneeuw
wegvegen voordat haar naam zichtbaar werd. Maar wat moest de directeur op fort Elmina in
Ghana doen om de overleden dichter Focquenbroch te eren? Niemand weet waar hij daar ligt
begraven. Je ziet Meinderts het witte fort binnenlopen terwijl hij vertelt over het leven van
Focquenbroch als fiskaal in dienst van de West-Indische Compagnie. Indrukwekkend vond ik de
donkere krochten waarin de slaven verbleven voordat ze verscheept werden naar plantages in
Amerika. Meinderts legde zijn witte roos in een van de vensterbanken van het fort.
Aan het eind van de film vertelt Meinderts over het burleske in Focquenbrochs gedichten.
Als voorbeeld gebruikte hij een ode aan de vrouw waarin Focquenbroch dicht over borsten als
half- verdroogde prammen, die de kleur hebben van Westfaalse hammen e n die ze soms op haar
rug soms op haar buik draagt. Er zijn best mooiere voorbeelden te vinden. Gelukkig zijn de
beelden indrukwekkend: de donkere krochten, de tralies en de dikke deuren van het witte kasteel,
het voormalige Portugese fort São. Jorge da Mina. Vanaf de kust ziet het er als een
sprookjeskasteel uit, precies zoals Focquenbroch het beschrijft in zijn Afrikaense Brieven. 5 ―Het
Casteel van verre, Wit, en heerlijk afschijnende, en gebouwt op een Rondom- uytgehouwe Rots
(wiens voet van de grooten Oceaen met een Hemels- hooge Barningh bespoelt, en gekust word).‖

5

Zie Afrikaense Thalia – Willem Godschalck van Focquenbroch, uitgegeven en ingeleid door Jan Helwig, Deventer,
1986, p. 160.
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SIGNALERING
Een videocollege over Focquenbroch en de Herders-sangen van
Vergilius
Frans Wetzels
Begin 2010 verscheen op internet een interessant videocollege, dat Ton Harmsen van de
Universiteit van Leiden gaf over Focquenbroch en Ulaeus en hun bewerking van De Herderssangen van Virgilius Maro. 1 Dit college is het eerste van een reeks over dat onderwerp, het duurt
slechts 26 minuten en wordt gegeven aan een denkbeeldige groep masterstudenten. Iedereen die
bekend is met het werk van meester Fock, zal het initiatief van Ton Harmsen toejuichen. Mooi
dat het werk van Focquenbroch weer eens in beeld komt! Zou de masterclass ook zo enthousiast
op het onderwerp reageren?
De voordelen van een videocollege springen meteen in het oog. Honderden studenten
kunnen op internet het college volgen en het zo vaak bekijken als ze willen op tijdstippen en
plaatsen die ze zelf bepalen. Is een stukje tekst nog niet duidelijk of een fragment erg boeiend,
alles kan in een handomdraai (met de vinger op muis of toetsenbord) herhaald worden. Dat het
ook kostenbesparend is, zal in deze tijd van bezuinigen door de economen van de universiteit al
lang berekend zijn.
Zitten er dan geen nadelen aan deze manier van colleges presenteren? Nou en of! Bij deze
vorm van onderwijs ontbreekt de o zo belangrijke interactie tussen docent en student(en). Er is
geen mogelijkheid om vragen te stellen noch voor de student noch voor de docent. Allicht
kunnen studenten over de stof discussiëren maar dan zonder de grote kenner en inleider. Maar
dat was ook niet mogelijk bij een hoorcollege in de aula.
Sommigen zullen het niet als een nadeel ervaren dat ze niet met hun vingers die
schitterende oude boeken mogen aanraken. Ik zou die werken – het was een indrukwekkende
stapel daar bij Ton Harmsen op tafel – willen inzien, eraan willen ruiken, de titelprenten onder
de loep willen nemen. Afblijven met je vingers, fysiek contact is bij dat medium onmogelijk.
Mijn eerste indruk van het videocollege was niet erg gunstig. Ik vond het allemaal nogal
saai overkomen: een statisch geheel en geen flitsende beelden zoals op de televisie. Ton
Harmsen sprak rustig tegen een afwezig gehoor, soms wees hij naar de tekst op het bord, drukte
op een knop of pakte een boek. Er werd niet op hem ingezoomd. Geen kunstige montages, maar
wel een duidelijke tweedeling van het beeldvlak. Links de docerende deskundige, rechts de
geprojecteerde tekst in een duidelijk kader. De powerpointpresentatie werd niet opgetuigd met
allerlei toeters en bellen, maar was van een Hollandse nuchterheid en degelijkheid.
Al luisterende veranderde ik van mening: hier was wel degelijk sprake van vakwerk. O ok
al merk je meteen dat Ton Harmsen wat onwennig voor de camera staat, je raakt al snel onder de
indruk van zijn grote kennis over het onderwerp. Zijn onwennigheid zal na enkele optredens wel
verdwijnen. Voor mij hoeft hij geen doorgewinterde televisiecommentator te worden.
De twaalf colleges voor de masterstudenten zullen handelen over P. Virgilius Maroos
Herderszangen door Vondel vertaald in proza en poëzie, en de ernstige vertaling door Ulaeus en
de burleske van Focquenbroch. Over Johannes Ulaeus en Focquenbroch is veel bekend door het
werk van de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, merkt Harmsen terecht in zijn
college op en hij verwijst naar het tijdschrift Fumus en naar de Focquenbroch website. Die
reclame is mooi meegenomen. We wachten maar af hoeveel studenten op de site reageren.

1

http://weblectures.leidenuniv.nl/med iasite/Viewer/?peid=d 6591946565342209eb773e77848ce58
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Voordat de masterclass met de teksten aan de slag kan, moet de groep eerst iets weten
van tekstoverlevering en van varianten in de edities. Ik miste hier een verwijzing naar
bijvoorbeeld het bekende handboek Naar de letter van Marita Mathijsen. 2 Harmsen geeft
voorbeelden van varianten die opgespoord kunnen worden door nauwkeurige vergelijking van de
edities. Wat is de juiste vertaling aan het eind van de tweede herderszang: Laat deze zotte Alexis
varen? Of is het de zoete Alexis? Door dit voorbeeld weten de studenten wat hen straks te
wachten staat bij het vergelijken van vertalingen en bewerkingen. Bij Vondel vond ik de zachte
Alexis, maar wat stond er bij Vergilius?

2

Marita Mathijsen: Naar de letter. Handboek editiewetenschap. Den Haag, 1997.
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FUMUS - MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING
WILLEM GODSCHALCK VAN FOCQUENBROCH
Jaargang 8 - 2010
De stichting Focquenbroch

De stichting Willem Godschalck van Focquenbroch is opgericht op 20 december
2000. De stichting stelt zich ten doel: a) het bevorderen en ondersteun en van
onderzoek naar het leven en werk van de dichter Willem Godschalck van
Focquenbroch (1640-ca 1670) en het leven en werk van personen die in relatie
staan tot de genoemde auteur; b) het publiceren en onder de aandacht brengen
van het werk van Focquenbroch; c) het publiceren van alles dat hiermee
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door: a) het stimuleren van
onderzoekers, door hen moreel en materieel te ondersteunen; b) het inrichten en
onderhouden van een (digitaal) expertisecentrum; c) het bekostigen en
subsidiëren van uitgaven van studies en tekstedities; d) het organiseren van
bijeenko msten; e) het opstellen en verspreiden van een nieuwsbrief; f) a lle
verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting
ondersteunen.

Bestuur van de Stichting

Voorzitter: Karel Bostoen
Secretaris: Jan Helwig
Penningmeester: Paul Stolwijk
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Go oi- en Eemland,
onder nummer 32083222.

Corres pondentieadres

Kerkpad Zuidzijde 134, 3764 A V Soest.
mail@focquenbroch.nl

Focquenbroch website

www.focquenbroch.nl

Vrienden van de stichting

Als u belang stelt in de activiteiten van de stichting kunt u ‗vriend ‘ (donateur)
van de stichting worden. Als vriend wordt u op de hoogte gehouden van alle
activiteiten, heeft u gratis toegang tot bijeenko msten en symposia en krijgt u
korting op toekomstige publicaties. U wordt vriend door u schriftelijk of per e mail aan te melden en € 10,- over te maken op Postbankrekeningnummer
5344989 ten name van Stichting Focquenbroch Soest.

Fumus

Fumus is het digitale mededelingenblad van de stichting. Het wordt kosteloos
aan alle belangstellenden verzonden en is te downloaden op
www.focquenbroch.nl/fumus/. U kunt zich abonneren door een e-mail te sturen
aan fumus@focquenbroch.nl. Fysieke exemp laren worden naar relevante
bibliotheken gezonden.
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