
TRADUZIONI 
 
 
Pappalefave 
 
Uit: La Guerra de’ Mostri (1547) van 
Antonfrancesco Grazzini detto il 
Lasca1 
 
 
Un altro poi, che sempre ride a ciancia, 
e tutti allegri sono i gesti suoi, 
seguita dopo benigno e soave, 
che si fa nominar Pappalefave. 

 
È grosso e grasso come un carnasciale, 
fresco nel viso, e va sempremai raso: 
un bel capone ha grande e badïale, 
che fatto nella madia pare a caso: 
I piedi solo ha di quello animale, 
che fe’ volando il fonte del Pegaso: 
ed è armato dal capo al tallone 
di pelle rosolata di cappone. 
 
Di spada ha in vece, o di baston ferrato 
uno stidion, non già da beccafichi, 
ma da infilzare ogni grosso castrato: 
con questo facea gli uomini mendichi; 
mena di punta, ed arebbe passato 
un monte, non di pesche nè di fichi, 
ma di diamanti: e nello scudo avea, 
e per cimiere un Lanzi che bevea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Carlo Verzone (red.), Le rime burlesche edite 
ed inedite di Antonfrancesco Grazzini detto il 
Lasca. Firenze: Sansoni, 1882, p. 350, vv. 101-
120. 

 
 
 
Bonenvreter 
 
In een vertaling van: 
Carolien Steenbergen 
 
 
 
Dan volgt, zachtmoedig en mak, 
een ander monster, dat steevast lacht en grapt, 
zeer goedgeluimd is het gedrag, 
van wie zich Bonenvreter noemen mag. 
 
Hij is als het carnaval zo vet en rond, 
een kwiek gezicht, maar nooit geschoren: 
hij heeft een flinke kop, zo bol en pront, 
dat ‘ie in de meelkist lijkt geboren: 
zijn voeten kreeg hij van het dier dat terstond, 
Pegasos’ bron deed ontstaan met zijn sporen: 
en bedekt is hij van kop tot schoen 
met het roodgeblakerde vel van een kapoen. 
 
In plaats van een zwaard of ijzeren knoet 
voert hij een braadspit, geen musjes vangt hij 
weliswaar, 
maar dikke castraten doorboort hij eens goed: 
zo maakte hij mannen tot bedelaar; 
fel prikt hij om zich heen en heuvels doorklieft 
hij als het moet 
niet van perziken of vijgen, maar  
van diamant: en in schild en helm getekend staat 
het motto van een zuipende huursoldaat 
 



LASCA’S PAPPALEFAVE TOEGELICHT  
 
INGE WERNER 
 
De tweeëneenhalve octaaf die Carolien Steenbergen vertaald heeft maken deel uit van 
een komisch-heroïsch epos van 44 octaven, getiteld La Guerra de’ Mostri. Dit epos werd 
in het voorjaar van 1547 gecomponeerd door de Florentijn Antonfrancesco Grazzini 
(1505-1584), die zich als dichter, novelliere, toneelschrijver en academicus il Lasca 
noemde. Zijn epos was een vervolg op twee andere epen: La Gigantea van Girolamo 
Amelonghi en La Nanea van Michelangelo Serafini. In La Gigantea bestormen groteske 
reuzen de Olympos en verjagen de Goden, als parodie op de klassieke gigantomachie. In 
La Nanea schieten dwergen de Goden te hulp en ontzetten Olympos. In La Guerra de’ 
Mostri staat vervolgens een derde leger op, ‘un’ altra turba infesta’, de monsters van 
Lasca, een combinatie van dwergen en monsters. Dit gruwelijke ras, ‘altera e 
disdegnosa’, vermoordt alles en iedereen op de Goddelijke berg en behaalt de 
eindoverwinning, ten koste van wat mooi en goed is in de wereld. 

Deze trilogie circuleerde in Florence ten tijde van een serieuze crisis in het 
academische leven van de stad. De Florentijnse academie was namelijk bezig aan haar 
zoveelste ronde van hervormingen en dat ging met veel onrust gepaard. Deze academie, 
die in november 1540 werd opgericht als Accademia degli Umidi, had zich in de eerste 
jaren van haar bestaan ontwikkeld tot het officiële culturele staatsorgaan van Cosimo I 
de’ Medici, hertog van Florence. De aanzet hiertoe was al gegeven in de eerste maanden 
na de oprichting, toen vertrouwelingen uit Cosimo’s entourage toetraden tot de academie. 
Deze nieuwe leden stelden voor het geven van publieke lezingen tot kerntaak van de 
academie te maken, en hadden zo een middel in handen dat aangewend kon worden voor 
propagandistische doelen en het verspreiden van kennis. De beoogde transformatie werd 
bestendigd met het kiezen van een andere naam, Accademia Fiorentina, die beter paste 
bij de nieuwe functie van de academie.  

De meeste Umidi konden zich echter niet vinden in de wending die het 
academisch leven had genomen. De missie van de Accademia fiorentina liet geen ruimte 
voor de activiteiten die zij graag organiseerden, zoals poëzie-wedstrijden, of andere 
spelletjes waarin muziek, poëzie en improvisatie centraal stonden, gevolgd door 
discussies. De eerste jaren van de academie werden daarom getekend door interne onrust: 
een deel van de academici zocht naar nieuwe organisatievormen waarvoor 
goedbeschouwd nog geen voorbeelden bestonden, terwijl een ander deel probeerde alles 
bij het oude te houden. De crisis werd in het voorjaar van 1547 op de spits gedreven toen 
er opnieuw een hervormingsronde werd voorgesteld door Lelio Torelli, de eerste 
secretaris van Cosimo.2  De drie epen over het gevecht om Olympos worden dan ook 

                                                 
2 Zie voor een (cultuur-)politieke duiding van deze strijd vooral: Michel Plaisance, ‘Une première 
affirmation de la politique culturelle de Côme Ier: la transformation de l’Académie des Humidi en 
Académie Florentine (1540-1542)’ en ‘Culture et politique à Florence de 1542-1551. Lasca et les Humidi 
aux prises avec l’Académie Florentine’, in: L’Accademia e il suo principe. Cultura e politica a Firenze al 
tempo di Cosimo I e di Francesco de’ Medici / L’Accademie et le prince. Culture et politique à Florence au 
temps de Côme Ier et de François de Médicis. Manziana: Vecchiarelli, 2004, pp. 29-122; 123-234; en voor 
een duiding op institutionele gronden: Inge Werner, ‘The Heritage of the Umidi: Performative Poetry in the 
Early Accademia Fiorentina’, in: Arjan van Dixhoorn en Susie Speakman Sutch (reds.) The Reach of the 



gezien als een satirisch commentaar op de interne strijd van de Florentijnse academici, 
waarin de prominentsten onder hen op de hak worden genomen.  

Lasca, die een van de oprichters van de Accademia degli Umidi was geweest, 
staat bekend als de felste voorvechter voor handhaving van de oorspronkelijke gebruiken 
van de academie. Hij gold als polemisch en recalcitrant, voerde debatten in satirische 
verzen, en vertegenwoordigde bij uitstek de academische cultuur waar men vanaf wilde, 
omdat die garant stond voor vrije meningsuiting en dus oncontroleerbaar was. Er stond 
voor hem veel op het spel toen hij La Guerra de’ Mostri componeerde. De 
hervormingsronde die in maart 1547 werd aangekondigd was duidelijk van andere orde 
dan eerdere hervormingen en beloofde de academie definitief te modelleren naar een 
conformistisch staatsmodel; niet alleen waren de academici die tot riformatori verkozen 
werden nadrukkelijk gelieerd aan Cosimo en zijn hof, ook werd aangekondigd dat zij die 
niet aan academische verplichtingen hadden voldaan met ingang van het nieuwe 
consulaat, in augustus, geroyeerd zouden worden.  

Lasca wist ongetwijfeld dat hij weinig kans maakte op een verlengd lidmaatschap, 
en in zijn komisch-heroïsch epos ligt zijn frustratie besloten over het verlies van de 
academie die op zijn inititatief ontstond.3 Maar meer nog dan een aanklacht tegen de 
nieuwe academische oriëntatie laat het werk zich lezen als een pleidooi voor het in ere 
houden van de oudere traditie. In het voorwoord bij het epos bijvoorbeeld, brengt Lasca 
de poëtische cultuur van de oorspronkelijke Accademia degli Umidi nadrukkelijk in 
herinnering. Hij doet dat door het epos op te dragen aan Giovanni Mazzuoli, alias Padre 
Stradino. Deze Stradino was de mentor van de Umidi, en wordt door Lasca neergezet als 
een epische held, die als een ware Zonnegod het centrum van alles was voor de jongere 
Umidi: leermeester, dichterlijk voorbeeld en entertainer. Centraal in zijn parodistische 
lofzang staat de vergelijking tussen Apollo als aanbidder van Hyacinthus en Stradino die 
een speciale voorkeur koesterde voor Gismondo Martelli, een knappe en getalenteerde 
jonge Umido. Lasca plaatst de rol van Stradino als mentor daarmee in een homo-erotisch 
licht dat vooral een functie heeft in het creëeren van een ‘ons-kent-ons-sfeer’, een private 
humor voor ingewijden die uitgewerkt wordt in de gedichten die de Umidi voor elkaar 
maakten. Het voorwoord wordt zo een oproep aan zijn Umidi-vrienden om hun 
academische en poëtische omgangsvormen toch vooral niet te verloochenen.  

In het epos zelf neemt Lasca twaalf van zijn collega’s op de hak door hen neer te 
zetten als nietsontziende vechters in de traditie van Pulci’s Morgante Nano. Ieder 
monster is een grotesk wezen, samengesteld uit lichaamsdelen van verschillende dieren, 
die meestal een  erotische doppio senso kennen (vogels zijn hiervan misschien wel de 
bekendste voorbeelden, zij zijn vrijwel altijd metafoor voor het mannelijk lid), en ieder 
monster draagt een wapen dat duidelijk fallisch is: een knuppel, zwaard of ander 
prikgerei. Ook de hoogst individuele manieren waarop de monsters doden zijn vaak 
dubbelzinnig. De aankleding van de monsters verwijst steeds naar iets wat in het echte 
leven kenmerkend was voor de academicus die onder het monster schuil gaat. Monster 
Forasiepe bijvoorbeeld, die Amelonghi voorstelt, wordt neergezet als dief, leugenaar en 
verrader. Dit heeft alles te maken met de beschuldiging van plagiaat die Amelonghi ten 

                                                                                                                                                 
Republic of Letters. Literary and Learned Societies in Late Medieval and Early Modern Europe. Brill: 
Leiden, 2008, pp. 257-284.  
3 Hij uit zijn frustratie over het hem gedane onrecht in deze periode ook in andere gedichten. Zo schreef hij 
bijvoorbeeld een ‘Lamento dell’Accademia degli Umidi’: Verzone 1882: 342-346. 



deel viel vanwege het componeren van La Gigantea, het eerste epos van de trilogie. 
Volgens Lasca en Antonfrancesco Doni pikte Amelonghi ‘l’invenzione, i concetti, le 
parole, e i versi interi’ van Betto Arrighi, die al eerder een Gigantomachia geschreven 
zou hebben.4 De wapenuitrusting die Forasiepe draagt bestaat dan ook uit ‘carta sugante’, 
letterlijk ‘zuigend papier’, vloeipapier dus. 

Burlesk materiaal zoals dit epos is voor de moderne Nederlandse lezer in eerste 
instantie vrij ondoordringbaar. Niet zozeer vanwege het zestiende-eeuwse volgare dat 
immers niet zo heel sterk afwijkt van het moderne Italiaans, maar juist vanwege de 
ambiguïteit. Een vertaling zou dan ook op verschillende niveaus plaats kunnen vinden. 
Carolien Steenbergen heeft ons een fraaie vertaling op rijm gegeven, die dicht bij het 
origineel blijft, en zelfs de ambiguïteit in de woordkeus en beeldtaal van Lasca over weet 
te brengen naar het Nederlands. Toch ben je er als moderne lezer dan nog niet; het is 
maar de vraag of wij een tekst als deze ooit ten volle kunnen begrijpen. De vermomming 
van de monsters was gericht op een publiek van ingewijden, de dubbelzinnigheid 
onderdeel van een codetaal die voor de academici ofwel lachwekkend ofwel 
aanstootgevend was, maar in elk geval doorzichtig. Om ons ook maar een beetje 
deelgenoot te kunnen voelen van dit spel, moeten we de monsters op zijn minst 
identificeren, en ze tegen het licht houden van de bijzonderheden van hun academische 
positie.  

In Pappalefave, het monster uit bovenstaand fragment, gaat volgens mijn 
interpretatie Padre Stradino schuil. Uit andere gedichten van Lasca’s hand en uit 
historische bronnen komen eigenschappen van de Umidi-mentor naar voren die ook in 
Pappalefave terug te vinden zijn. Pappalefave wordt neergezet als een vrolijk, 
gemoedelijk monster, dat vol grappen en grollen zit. Deze geestesgesteldheid wordt 
onder meer door Lasca aangehaald in een lied op de dood van Stradino (1549). Hij stelt 
zich Stradino voor in de hemel, samen met zijn vriend Miglior Visino, een poeta 
cantatore, die rond diezelfde tijd gestorven was. Beide vrienden worden afgeschilderd als 
geïnspireerde entertainers: 5  

[questi] ch’erano al mondo un trastullo, un contento,  
un passatempo, una burla, una baia: 
[…]  
Stradino e ‘l Bodda [Visino] eran due compagnoni,  
che facean spesso altrui a sè gioire,  
allegri e lieti, a cento cose buoni,  
da lasciargli a diletto rimbambire;’ 

 
Ook het uiterlijk van Pappalefave, ‘grosso e grasso’, is geïnspireerd op Stradino. We 
weten dat Stradino’s gezicht zwaar ontsierd was door littekens. Deze had hij 
overgehouden aan zijn verleden als soldaat in het leger van Giovanni delle Bande Nere, 
de vader van Cosimo I. Lasca bezingt in verschillende gedichten de grove trekken van 
zijn mentor; Stradino had ‘un viso torto, abbozzato’, met ‘Le ciglia irsute e la bocca 
gonfiata, / il naso a beccastrin, le luci torte’, en een minstens zo ruig postuur met ‘membri 

                                                 
4 Over deze plagiaatskwestie, zie: Franco Pignatti, ‘Comento di maestro Nicodemo dalla Pietra al Migliaio 
sopra il Capitolo della salsiccia’, in: Ludi esegetici. Vecchiarelli: Manziana, 2005, p. 281, n. 7; Domenico 
Zanrè, Cultural Non-Conformity in Early Modern Florence. Aldershot: Ashgate, 2002. pp. 88-89. 
5 Verzone 1882: 153, vv. 11-13; vv. 17-20. 



strani e sconci’.6 In de verschijning van het monster zien we een vergelijkbare 
onregelmatigheid, zijn kop is bonkig, als een bal gekneed deeg. Een ander aspect van 
Stradino’s uiterlijk wordt in het epos belachelijk gemaakt in de kwinkslag over 
Pappalefaves ongeschoren kin. Volgens Lasca’s ‘Capitolo in lode delle Barbe’, een 
lofzang op de baard, droeg ook Stradino een baard om de verminkingen in zijn opgelapte 
gezicht, zijn ‘faccia rattoppata’, wat te maskeren.7 En een laatste aspect van Pappalefaves 
verschijning dat erop duidt dat hij Stradino verbeeldt, is zijn wapenschild, dat verfraaid is 
met een afbeelding van een drinkende huurling, een knipoog naar Stradino’s 
oorlogsverleden. 
 Zoals ik al beschreef, bedeelde Lasca ieder monster een individueel wapen en een 
speciale moordstrategie toe die verbonden waren met een kenmerkend element in het 
karakter of handelen van de academicus die onder het monster schuil ging. In het geval 
van Pappalefave is dit wapen een braadspit en hij moordt door er dikke castraten aan te 
rijgen. Allereerst valt op hoe consequent Lasca het hier opgeroepen beeld uitwerkt. Ten 
eerste levert de braadspit een mooi beeldrijm op met Pappalefaves harnas, dat immers 
gemaakt is van de velletjes van een aangebraden kapoentje. Het contrast tussen de dikke 
castraten die Pappalefave tot slachtoffer kiest en de kleine musjes, ‘beccafichi’, die hij – 
zo meldt Lasca nadrukkelijk – veronachtzaamt, wordt ondersteund door andere 
dubbelzinnige metaforen. Een kapoen is immers een gecastreerde haan, en de opmerking 
dat Pappalefave ‘mannen tot bedelaars maakt’, laat in dit licht bezien ook weinig aan de 
verbeelding over. Hierop sluit mooi aan dat ook de ‘fave’, de bonen, in de naam van het 
monster, een dubbelzinnig alternatief voor testikels leveren. Lasca lijkt hier op een zelfde 
manier als in het voorwoord bij La Guerra de' Mostri te spelen met Stradino’s positie in 
de Accademia degli Umidi. Pappalefave moordt door te castreren, maar hij spaart daarbij 
de kleine vogeltjes. En Stradino had, zoals gezegd, een oogje op de jonge Gismondo, die 
door Lasca elders de ‘cucco’ van Stradino wordt genoemd, waarmee zowel een koekoek 
als de anus wordt aangeduid.8 Geheel eenduidig is deze interpretatie echter niet, want 
men zou ook kunnen beargumenteren dat Pappelefave, gezien de gesuggereerde 
pederastische voorkeur van Stradino, dan juist de jonkies ‘aan zijn braadspit zou willen 
rijgen’. Toch doet de humor en ambiguïteit van de beelden die hier worden opgeroepen 
sterk denken aan de beeldtaal waarmee Lasca de rol van de mentor onder de jonge 
dichters bestendigt. Misschien dat Lasca Stradino in Pappalefave de kans geeft de 
concurrentie, in de vorm van ‘dikke castraten’, om zeep te helpen? Hoe dan ook, voor 
ieder die op de hoogte was van Stradino’s seksuele gedragingen of de gangbare 
toespelingen daarop, waren deze dubbelzinnige allusies waarschijnlijk hoogst 
vermakelijk.  
 De humor en het spel van de Guerra de’ Mostri lagen dan ook hierin dat het voor 
ingewijden lachwekkend was om een collega te herkennen in een van de monsters. Maar 
dat er voor Lasca toch meer aan de hand was dan alleen dit spel van spot en ambiguïteit, 
wordt in de identificatie van Pappalefave enigszins invoelbaar. Stradino wordt 
gepresenteerd als derde in de rij van de twaalf monsters die de afschrikwekkende legers 
aanvoeren. De eerste twee monsters zijn te identificeren als Pierfrancesco Giambullari en 
Giambattista Gelli, kopmannen van de Fiorentina onder het regime van Cosimo. Dat 

                                                 
6 Verzone 1882: 13, vv. 39-40; 8, vv. 5-6; 13, v. 40. 
7 Pignatti 2005: 162, n. 60. Voor het ‘Capitolo in lode delle barbe’, zie: Verzone 1882: 475-480. 
8 Verzone 1882: 149. 



Lasca Stradino meteen na hen opvoert is veelzeggend voor de positie die hij de Umidi-
mentor in de academie van 1547 toeschrijft. Hij werd door de Umidi al ‘padre’ genoemd 
als koosnaam en eretitel, en zijn belang in de Fiorentina blijft even groot. Bij de 
hervorming van 1547 is Stradino onder de leden die ‘Padre’ als eretitel toegezegd krijgen. 
Ook deze invloedrijke positie lijkt te zijn verwerkt in de naam van Pappalefave, de 
Bonenvreter. Tijdens de twee-jaarlijkse verkiezingen die de academie hield voor de 
functies in het bestuur, werden namelijk witte en zwarte bonen gebruikt om te stemmen. 
De annalen van de academie laten zien dat Stradino zeer actief was in de 
verkiezingsrondes - hij lustte er zogezegd wel pap van. Niet zozeer als kandidaat, maar 
als degene die anderen nomineerde voor de belangrijke posities. Zijn mening en 
voorspraak deden er duidelijk toe. In het ‘Lamento dell’Accademia degli Umidi’, dat 
Lasca in 1547 schreef om zijn ongenoegen te uiten over het verlies van ‘zijn’ academie, 
brengt Lasca in herinnering hoe de ‘brul’ van Stradino tegenwicht kon bieden aan 
machtige lieden als Giambullari en Gelli. Maar pijnlijk genoeg, in de ogen van Lasca, 
wendde Stradino die brul niet meer aan op het monent dat Lasca La Guerra de' Mostri 
schreef.  
 Tot nu toe is dit epos altijd beschouwd als een satirische aanval op Lasca’s 
vijanden in de academie. Alleen de Gelli’s en Giambullari’s zouden vermomd zijn in de 
gewelddadige en groteske wezens.9 Uit mijn identificatie van Pappalefave blijkt dat 
Lasca iets anders op het oog had: hij klaagt ook voormalige companen aan, namelijk die 
in zijn optiek ‘overgelopen’ zijn. Dit blijkt eens te meer uit de opdracht bij het epos aan 
Stradino. Hierin brengt hij de poëtische cultuur van de Accademia degli Umidi levendig 
in herinnering, en presenteert hij ook het komisch-heroische epos als een voorbeeld van 
een literaire traditie die in de verdrukking is geraakt.  
 
 
  
 
  

 

                                                 
9 Plaisance 2004: 182-183; J.R.Rodini. Antonfrancesco Grazzini. Poet, Dramatist and Novelliere, 1503-
1584 Madison, Milwaukee, London: The University of Wisconsin Press,  1970: 14-15; Domenico Zanrè, 
Cultural Non-Conformity in Early Modern Florence, Aldershot: Ashgate, 2004: 68-70. 
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