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Moskou, november 1667. De kranten uit Holland (van vorige maand) komen binnen op 
het vertaalbureau van de Diplomatieke Kanselarij: ‘De oorlog op Kreta duurt voort’. ‘De Tar-
taren rukken op in de Oekraïne’. ‘De Poolse ambassadeur in Turkije heeft zich vergaloppeerd 
door de Sultan in het Frans toe te spreken’... Gewone berichten – gewone vertalingen, dus. ‘De 
heer Van Beuningen heeft aan de Staten-Generaal verslag gedaan van zijn negotiatiën aan het 
Franse hof’... Dat zal wel – er staat niet bij, wát hij besproken heeft. Maar daartussen zit 
een ladinglijst van twaalf VOC-schepen uit Oost-Indië. Ook dié moet worden vertaald, want 
de tsaar wil weten, wat de Nederlanders zoal invoeren. Grote hoeveelheden peper, nootmuskaat, 
kaneel, tin, koper, salpeter, paarlen, diamanten – tot zover gaat het wel. Maar ook duizenden 
mauris, parcallen, bethillen, addathys, witte kannekeyns, mallemolens en twee (zegge: twee) 
stuks alcatijven. Hoe red je je daar uit? Zonder woordenboeken of encyclopedieën... 
 

Uppsala/Lelystad, 2002. Iemand uit Zweden en iemand uit Nederland houden zich bezig 
met 17e-eeuwse in Moskou vervaardigde Russische vertalingen van (o.a.) Nederlandse kran-
ten. Daartussen zit de betreffende VOC-ladinglijst. Zij zijn benieuwd, hoe de vertaler zich 
toentertijd heeft gered. Zij ontdekken het origineel. Zij hebben wél de beschikking over woor-
denboeken, naslagwerken, encyclopedieën, internet, e-mail en héél veel achtergrond-literatuur. 
En zij besteden er héél veel meer tijd aan – meer maanden, dan die arme Russische vertaler 
uren tot zijn beschikking had. Veel aandacht voor een detail... 
 

Wij geven eerst wat achtergrond: over de VOC, 17e-eeuwse kranten, het Mos-
kouse vertaalbureau. Dan volgen de transcripties van origineel en vertaling met 
ons commentaar op de vertaling. We sluiten af met wat algemene opmerkingen 
en een voorzichtige conclusie. 
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De VOC 
Ter gelegenheid van het 400-jarige jubileum van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie is er veel over gepubliceerd. Voor de achtergrond bij dit artikel zijn 
echter slechts enkele punten van belang. 
Ten eerste: de Oost-Indië-vaarders of Retourschepen voeren in vloten van 10 à 
15 schepen. Dit was niet alleen om zich beter te kunnen verdedigen tegen kapers 
en vijandige mogendheden, maar ook, omdat slechts een paar keer per jaar de 
wind en de zeestromingen over de hele route gunstig waren. 
Ten tweede: de handel van de VOC speelde zich voor het overgrote deel af langs 
de kusten van Azië. Veelal ging het daarbij om artikelen, waarvoor in Europa 
geen markt was, maar wel in andere Aziatische landen: van eetbare vogelnestjes 
tot olifanten. Opium (‘amfioen’) was bijvoorbeeld een belangrijk product, waar-
mee grote winsten werden behaald, maar waarvan slechts kleine hoeveelheden 
naar Nederland kwamen, als grondstof voor medicijnen. Van de behaalde wins-
ten konden artikelen gekocht worden, waarvoor thuis wél belangstelling was. 
De goederen die uit Batavia en Ceylon naar ‘patria’ werden vervoerd, konden 
afkomstig zijn uit heel Azië, van Arabië tot Japan – vooral katoenen stoffen, 
zijde, specerijen, metalen, diamanten, parels, verfstoffen, grondstoffen voor 
medicijnen en, niet te vergeten, salpeter (voor het maken van buskruit).1 
 
De 17e-eeuwse pers 
Ook in de tweede helft van de zeventiende eeuw waren er twee soorten pers: de 
populaire en de serieuze. 
De populaire pers bestond uit los verkochte vlugschriften of nieuwsbladen over 
natuurrampen, veldslagen, wonderlijke gebeurtenissen, vreselijke misdaden, e.d. 
Voor de losse verkoop moesten de onderwerpen spectaculair zijn – het waar-
heidsgehalte was van minder belang.2 Ook tegenwoordig een niet onbekend ver-
schijnsel. 
De serieuze pers werd gevormd door één-, twee- of vaak driemaal per week ver-
schijnende ‘couranten’, bestaand uit één (klein)folio-vel (ongeveer A4), aan twee 
kanten in twee kolommen bedrukt met meestal korte, zakelijke berichten uit 
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buiten- en binnenland. Hoewel in 1667 zulke kranten nauwelijks zestig jaar be-
stonden,3 hadden ze een veel langere traditie. Ze waren voortgekomen uit de 
met de hand geschreven, particuliere ‘koopmansbrieven’, waarmee bevriende 
handelshuizen elkaar informeerden over belangrijke gebeurtenissen. De berich-
ten waren afkomstig van buitenlandse vestigingen van handelshuizen, diploma-
ten en speciale correspondenten (inclusief oorlogsverslaggevers te land en ter 
zee). Hierbij moet men wel beseffen, dat het nieuws niet sneller ging dan een 
paard kon lopen of een schip kon zeilen. 
 

De betrouwbaarheid van de ‘couranten’ was een stuk groter dan die van de los 
te verkopen vlugschriften. De Nederlandse kranten hadden in het buitenland 
een goede naam. (Meer dan eens werd in buitenlandse kranten de opmerking 
‘uit Amsterdam werd bevestigd...’ gebruikt als aanduiding voor de betrouwbaar-
heid van een bericht uit een ver land, bijvoorbeeld uit het Midden-Oosten.)4 Aan 
de ene kant was de Nederlandse handel (en dus het net van correspondenten) 
bijzonder uitgebreid en internationaal – aan de andere kant was er in de Verenigde 
Nederlanden weinig sprake van censuur op berichten uit het buitenland.5 
 

Dat ook in Moskou de Nederlandse (vooral de Amsterdamse en Haarlemse) 
kranten in aanzien stonden, kunnen we opmaken uit het feit dat berichten uit 
Duitsland, Polen, Hongarije, Oekraïne en zelfs Koningsbergen in Oost-Pruisen 
(nu Kaliningrad) geregeld uit Nederlandse kranten werden vertaald, terwijl die 
berichten theoretisch al weken eerder uit de gebieden zelf zouden kunnen zijn ge-
komen. Dichter bij Moskou verschijnende kranten (in Danzig, Berlijn, Konings-
bergen) waren blijkbaar niet altijd even goed geïnformeerd als de Nederlandse. 
 

Onder de Nederlandstalige6 kranten was, naar onze stellige indruk, de ‘Oprechte 
Haerlemse Courant’ het populairst in Moskou. In het RGADA zijn méér exem-
plaren van deze krant bewaard gebleven dan van alle Amsterdamse kranten sa-
men. Ze werd in 1656 opgericht door Abraham Casteleyn, zoon van de Haar-
lemse stadsdrukker, die het krantenvak in Amsterdam had geleerd. De eerste 
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jaren verscheen de krant, éénmaal per week, onder de naam Weeckelijckse Cou-
rante van Europa, maar van 1659 af tweemaal per week, als Haerlemse Dingsdaeghse / 

Saterdaeghse Courante. In 1662 kwam de kwalificatie Oprechte erbij, terwijl van juni 
1667 af een derde uitgave, de Extraordinaire Haerlemse Donderdaegse Courant, ver-
scheen. De meeste originelen van Russische vertalingen uit Nederlandse kranten 
hebben wij in de krant van Casteleyn gevonden. Hierbij speelt echter mee, dat 
alleen van déze krant nagenoeg alle nummers (van mei 1665 af) bewaard zijn 
gebleven (in Museum Enschedé te Haarlem).7 
 
De Russische kranten-vertalingen 
Voor 1665 bestonden er in Rusland geen regelmatige postverbindingen met het 
Westen. Wél had de Russische Diplomatieke Kanselarij (Посольский приказ – 
ongeveer: Ministerie van Buitenlandse Zaken) afspraken met kooplieden en an-
deren, dat ze uit het buitenland kranten en andere nieuwsberichten meenamen 
en op de Kanselarij afleverden.8 De Diplomatieke Kanselarij had een speciale 
vertaalafdeling, die niet alleen kranten, maar ook brieven en boeken vertaalde.9 
De vertalingen van de nieuwsberichten werden zo spoedig mogelijk aan de tsaar 
en zijn belangrijkste adviseurs voorgelezen.10 Over de vertalers zelf is meestal 
weinig bekend, maar onder hen bevonden zich tweetalig opgevoede kinderen 
en kleinkinderen van buitenlandse handelaren en ambachtslieden.11 Ook wer-
den er mensen naar Noord-Duitsland gestuurd om Duits en Nederlands te 
leren.12 Verder is er een verhaal over een Russische krijgsgevangene in Zweden, 
die tijdens zijn gevangenschap Zweeds, Fins en Nederlands had geleerd, en na 
zijn vrijlating op het vertaalbureau werkte.13 
 

In 1665 liet tsaar Alexis (Алексей Михайлович) onder zijn rechtstreekse toe-
zicht een postdienst met het Westen opzetten door de Nederlander Jan van 
Sweeden.14 Van toen af kon de Kanselarij, via de internationale contacten van 
die postdienst, als het ware abonnementen op kranten nemen, en kwamen 
Duitse en Nederlandse kranten in principe wekelijks met de post op de Kanse-
larij aan (na een reis van een aantal weken).15 Terwijl voor die tijd de ontvangen 
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kranten soms van begin tot eind werden vertaald, was de hoeveelheid nieuws na 
1665 zo groot, dat alleen geselecteerde berichten werden vertaald en op het pa-
leis voorgelezen.16 
 

Het was overigens helemaal niet de bedoeling, dat het buitenlandse nieuws ver-
der in Rusland werd verspreid. Na voorlezing werden de vertalingen aan elkaar 
geplakt en op grote rollen opgeborgen in het Geheim Archief van de tsaar.17 
Pas in 1703 (onder tsaar Peter de Grote) verscheen de eerste – gecensureerde – 
gedrukte Russische krant.18 Met de hand geschreven vertalingen voor de tsaar 
werden nog tot ongeveer 1720 gemaakt.19 
 

In de loop van de tijd zijn veel krantenvertalingen in het Russische Rijksarchief 
van oude akten (Российский государственный архив древних актов, РГАДА) 
verloren gegaan (door o.a. brand, waterschade) of onvindbaar geworden door 

verkeerd opbergen. Ook veel van de vertaalde kranten zijn verdwenen, maar er 
zijn ook kranten met de vermelding ‘vertaald’, terwijl de vertaling onvindbaar is. 
Deze vertalingen zijn zeer geschikt voor de bestudering van het 17e-eeuwse 
‘levende’ Russisch.20 Tussen 1972 en 1996 zijn in Moskou vijf delen met gedruk-
te transcripties ervan (1600-1660) verschenen; een zesde deel (1660-1670) is in 
voorbereiding.21 Om te bepalen, of het taalgebruik misschien beïnvloed is door 
de buitenlandse tekst, is het nuttig het origineel te vinden. Honderden originelen 
hebben wij de laatste jaren kunnen opsporen in archieven en musea in Moskou 
en West-Europa.22 Omdat het berichten betreft, die met bijna dezelfde inhoud 
in verschillende (Nederlandse, Duitse, Poolse, zelfs Latijnse)23 kranten konden 
verschijnen, is een heel precieze vergelijking nodig. Het origineel van de VOC-
ladinglijst was moeilijk te vinden, omdat in het bericht geen datum is vermeld 
en geen ander artikel uit dezelfde krant was vertaald. 
 
De teksten en onze transcripties 
De VOC-ladinglijst is gepubliceerd in de Extraordinaire Haerlemse Donderdaegse 
Courant No. 19 van 13 oktober 1667 onder de titel ‘Generale Carga’. Een exem-
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plaar bevindt zich in Museum Enschedé te Haarlem. De inleiding en de twee kop-
jes zijn gedrukt in mediëval-letters (‘moderne’ drukletters); de twee lijsten in Oud-
hollandse gotische drukletters. In onze transcriptie zijn de ‘lange s’ (die lijkt op 
een ‘f’ zonder dwarsstreep) en de ‘ronde r’ (die lijkt op een klein cijfer 2) door 
gewone s en r weergegeven. 
Het is overigens niet zeker, dat de lijst uit deze krant werd vertaald: VOC-Carga’s 
werden ook in andere Nederlandse kranten gepubliceerd. Wij hebben echter geen 
andere krant met déze ladinglijst gevonden.24 
 
De Russische vertaling bevindt zich in het Russische rijksarchief RGADA in 
Moskou, Fond 155, register 1, 1667, No. 10, ff. 23-26. De tekst is geschreven in 
het toen gebruikelijke kanselarij-schrift skoropis’. Onze transcriptie is gebaseerd 
op die, welke V.G. Dem’janov heeft vervaardigd ten behoeve van het nog te pu-
bliceren deel VI van Vesti-Kuranty. Op grond van de Nederlandse tekst en na 
nauwkeurige vergelijking met het handschrift hebben wij enkele letters en woor-
den anders geïnterpreteerd. De oude alternatieve lettertekens (zoals I = И, S = 
З, Θ = Ф, ω = O, Ψ = ПС) hebben wij in de getallen gehandhaafd, omdat ze 
een andere getalwaarde hebben, maar in de tekst weergegeven met de tegen-
woordige equivalenten, omdat ze hier (en in andere teksten van omstreeks 1660) 
naar onze stellige overtuiging willekeurig worden gebruikt (voor ‘фунт’ zien we 
in de tekst θунт, фγнт, θγнт). De letter ý hebben wij gehandhaafd, omdat hij 
misschien in bepaalde posities nog anders werd uitgesproken dan de е, en om-
dat deze letter pas in 1918 werd afgeschaft. De ‘staart’ van cijfers (=‘duizend’) 
hebben wij aangegeven door een komma vóór de betreffende letter (bijvoor-
beeld: ,S = 6000). Boven de regel geschreven letters (выносные буквы) zetten 
wij cursief. Deze kunnen betekenen, dat een volgend letterteken (vaak ь of ъ) is 
weggelaten. Bij eigennamen en in getallen gebruiken wij hoofdletters. 
 

De noten in de linkermarge van de Russische vertaling hebben wij na een verti-
kale streep rechts vermeld. 
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De VOC-Carga in de Extraordinaire Haerlemse Donderdaegse Courant No. 19, 13 oktober 1667 (ook : 

http://www.slavistika.uu.se/ingrid/VOC-lijst.jpg; met dank aan Johan de Zoete, conservator 
Museum Enschedé, Haarlem). 

http://www.slavistika.uu.se/ingrid/VOC-lijst.jpg
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De Nederlandse tekst (transcriptie) 
Generale CARGA, ofte Ladinge van 12 Retour-schepen, voor en ten behoeve 
van de Oost-Indise Compagnie deser Landen, van Batavia, mitsgaders Ceylon, 
respective herwaerts aen gedepescheert, te weten, van Batavia, de Schepen 
Zuyd-Polsbroeck, ’t Wapen van Amsterdam, Amersfoort, d’Esperance, N. Middelburgh, 
Walcheren, d’Eendracht, Hasenberg, en ’t Casteel van Medenblick: van daer vertrocken 
den 26 Ianuary deses Iaers 1667. ende voort van Ceylon de Schepen Sparendam, 
Opperdoes en Cecilia; waer van (Godt betert) tydinge is, dat Walcheren in de Eylan-
den van Fero is verongeluckt, en ’t Wapen van Amsterdam tot noch toe vermist 
wordt; en niet als Zuydtpolsbroeck, d’Eendracht en Opperdoes voor als noch in dese 
Landen zijn ghearriveert, d’andere alle Uren verwacht werdende. 
 

CARGA van de voorsz. 9 Schepen, komende als vooren van Batavia. 
 
[1]   19381 stuckx divers Guinees Lywaet. 
   10309 st. diverse Gingans. 
   4700 st. gebleeckte Mauris. 
   7020 st. gebleeckte Salampou. 
[5]   9280 st. gebleeckte Parcallen. 
   3650 st. diverse Bethilles. 
   6560 st. Negros Kleeden. 
   3280 st. Zeyldoeck. 
   959 st. diverse Deeckens. 
[10]   900 st. Chiavonys. 
   1600 st. diverse Chits. 
   1000 st. Cassa Bengale. 
   1000 st. Garras. 
   3500 st. Adatheys.  
[15]   5660 st. diverse Baftas.  
   6120 st. Chiauters Deriabad. 
   980 st. Mamoedys. 
   510 st. Semianen 
   2000 st. Witte Kannekeyns. 
[20]   640 st. Cangans. 
   100 st. Mallemolens. 
   76785 p. diverse Catoene Garen. 
   90138 p. diverse Indigo. 
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   401352 p. Giroffel Nagelen. 
[25]   13590 p. Gommelask. 
   15689 p. Galiga. 
   98560 p. Foelie. 
   200211 p. Nooten. 
   408000 p. Canneel. 
[30]   736569 p. Sappanhout. 
   1318749 p. Salpeter. 
   5300 picol Japans Staaf kop. 
   20489 Catti Japanse Camp. 
   3381 pont Segel-Lack. 
[35]   64216 pont Persiaensse Zyde Legia in 350 Balen. 
   2526 stuckx diverse Pelinghs. 
   30 st. Japanse Zyde Rock. 
   100575 pont fijn Malacx Tin. 
   32455 p. Geconfyte Gember. 
[40]   8089 st. Geconfyte Note-M. 
   5108 pont Chineese Thee. 
   7200 Oncen stamp Peerlen.  
   100551 pont Calantours Hout. 
   3022 pont Benjuin. 
[45]   164 Catty/ 15 teyl/ 3 maes en 1264 teyl/ 3 maes Tonquinse Muscus. 
   1620 stuckx Dasjens/ ofte lange Neus-doecken. 
   223985 pont Poeyer Suycker. 
   49291 pont Candy Suycker. 
   2718 stukx rouwe Diamanten. 
[50]   173 Oncen Ambre-grys. 
   1218 stuckx Diverse Peerlen. 
   514 Oncen Besoar-steen. 
   1250 pont Maes-Oly. 
   380 pont Aerd-Oly. 
[55]   2 stuckx Alcatyven. 
   3465833 Catty soo Swarte als Witte Peper.  
 

CARGA van de voorsz. 3 Schepen, komende van Ceylon. 
 
[57]   1900 stucx Witte fyne Armosynen. 
   1680 st. Cassa Bengale. 
   1100 st. Mallemolens. 
[60]   1900 st. Sanen. 
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   2000 st. Hammans. 
   5000 st. Addathys. 
   1000 st. Garras. 
   125 pont Muscus. 
[65]   728451 p. Mallabaerse Peper. 
   238651 p. Siams Sappanhout. 
   30195 p. Calantours Hout. 
   22831 p. Ebbenhout. 
   1319200 p. Geraffineerde Salpeter. 
[70]   162000 pont Ceylonse Canneel. 
   33910 stuckx verscheyde ronde Tutucorinse Peerlen. 
   1963 Calangie swaerte dito Peerlen. 
   7360 Realen swaerte Tutucorins Peerlgruys.  
   61 pont Ceylonse rouwe Syde. 
[75]   1077 Calangie swaerte Manaers Peerlgruys. 
 
De Russische vertaling (transcriptie)  
[л. 23]  
Роспись что вышло из Восточнои Индýи в Галанскую землю на ВI караблях 
всяких товаров. 
 
Въ Θ карабляхъ которые пришли из Батави 
        | во всяком пиколе РК 
[1]   ,Θ,IТПА пикол индýиског полотна | фунтовъ галанских. 
   ,IТΘ пикол различных полотен имянуютца гинганзъ 
   ,ДΨ пикол беленых полотен имянуютца мавруз 
   ,ЗК пикол беленых полотен имянуютца саламповрус. 
[5]   ΘСП пикол беленых паркалов 
   ,ГХН пикол различных бятилес 
   ,ЅХН пикол платен индýиских. 
   ,ГСП пикол полотна парусного 
   ЦН пикол различных одеял 
[10]   Ц пикол хивонисов. 
   ,АХ пикол различных хицъ 
   ,А пикол индýиские карицы 
   ,А пикол гарас 
[л. 24]  
   ,ГФ пикол кисеи. 
[15]   ,ЕХН пикол различных кисеи ж. 
[17/18] ЦП пикол семиянов 
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   ,В пикол бýлых тафтицъ 
[20]   ХМ пикол кангасъ 
[22]   ,О,ЅΨПЕ фунтов бумаги пряденои различными цвýты 
   ,ЧРЛИ пикол розные краски крутику 
   ,У,АТНВ фунта гвоздики 
[25]   ,Г,IФЧ фунтов камýди 
   ,Е,IХПΘ фунтов коряни галгану 
   ,Ч,ИФξ фунтов цвýту мушкатного 
   ,ССАI фунтов орýшков мушкатных же 
   ,У,И фунтов корицы. 
[30]   ,Ψ,Л,ЅФξΘ фунтов сандалу 
   ГI сот и осмнатцат тысяч ΨМΘ фунтов селитры. 
   ,ЕТ пикол японские мýди. 
   ,КУПΘ кати японские канфары | во всякои катý фунтъ 
   ,ГТПА фунтъ сургучю | Г чети галанских 
[35]   ,ξ,ДСЅI фунтов персидцкого шолку 
   ,ВФКЅ пикол различных пелингов 
[л. 25]  
   Л пикол шолковых японских платен 
   ,РФОЕ фунтов доброго молакског олова 
   ,Л,ВУНЕ фунтов инбирю в патаке 
[40]   ,ИПΘ пикол орýшков мушкатных в патаке 
   ,ЕРИ фунтов хинские травы хе 
   ,ЗС унсов жемчюгу мýлког  | въ унце Г золот. 
   ,РФНА фунтъ дерева калантурскаго 
   ,ГКВ фунта бензуя 
[45]   РКД кати маз. 
[45]   ,АСξД теила тонквинскаго мскусу 
[46]   ,АХК пикол платенцов 
   В милиона и ,С,Л,ΘЦПЕ фунтов мýлкого сахару 
   ,М,ΘСЧА фунтъ сахару леденцу 
   ,ВΨИI пикол алмазов недýланых 
[50]   РОГ унса амбра гриза 
   ,АСИI пикол различного жемчюгу 
   ФИI унсов камяню безую. 
   ,АСН фунтов масла маского 
   ТП фунтов иного масла 
[55]   В пикола алкативов 
   Г милиона и ,У,ξ,ЕωЛГ кати бýлог и чорног перцу 
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Роспис что была въ Гх караблях которые пришли из острова Цеилана 
 
[57]   ,АЦ пикол бýлых тафтъ добрых 
   ,АХω пикол карицы индýискои 
   ,АР пикол малемолов 
[л. 26] 
[60]   ,АЦ пикол санов 
   ,В пикол гаммов. 
   ,Е пикол оцатис 
   ,А пикол гарас 
   РКЕ фунтов мскусу 
[65]   ,Ψ,К,ИУНА фунтъ молабарског перцу 
   ,С,Л,ИХНА фунтъ сиямского дерева 
   ,ЛРЧЕ фунтов калантурского дерева 
   ,К,ВωЛА фунтъ красного сандалу 
   Милион и ,Т,Θ,IС фунтов доброи селитры 
[70]   ,Р,ξ,В фунтов цеиланскои карицы. 
   ,Л,ГЦI пикол различных круглых тутакаринского жемчюгу. 
   ,АЦξГ вýса каланских жемчюгу такого ж 
   ,ЗТξ реялов тутукоринского жемчюгу мýлкого и обломков 
   ξА фунтъ цеиланского щолку сырцу 
[75]   ,АОЗ вýсов каланских манарского жемчюгу мýлкова и обломков. 
 
Deze vertaling 
De lijst is in grote lijnen correct weergegeven. De vertaler was redelijk thuis in 
handelstermen en kende blijkbaar veel van de exotische waren – of heeft zich 
door Nederlandse kooplieden laten voorlichten. Maar soms had hij (of zijn zegs-
man) alleen de klok horen luiden. (Woordenboeken Nederlands-Russisch be-
stonden niet!)25 De inleiding is sterk ingekort: ‘Lijst van allerlei waren die op 12 
schepen uit Oost-Indië in Holland aankwamen’. 
 

Er zijn enige kenmerken van haastwerk (door tijdsdruk of gebrek aan interesse). 
De vertaler (of de schrijver van de ‘nette kopie’) heeft enkele regels overgeslagen 
[post 16, 17, 21]. Dit was waarschijnlijk niet wegens vertaalproblemen: bij ‘980 
pikol semijanov’ is hij na ‘980 st.’ [17] verder gegaan met de volgende regel [18] 
– in de eerste lijst heeft hij de ‘Mallemolens’ [21] overgeslagen, maar in de twee-
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de lijst zijn ze wél vermeld [59]. Ook zijn er enkele getallen verkeerd overgeko-
men, o.a.: ‘950’ in ‘959 st. diverse Deeckens’ [9] en (terugvertaald) ‘2 miljoen en 
239 985 pond poedersuiker’ voor ‘223985 pont Poeyer Suycker’ [47]. 
 

Overigens ziet men ook in andere krantenvertalingen, dat het omzetten van deci-
male getallen in de Russische cijfer-letters geregeld tot problemen leidde.26 In 
Rusland werden getallen weergegeven door letters. Er waren letters met de getal-
waarden 1-9, 10-90 en 100-900. Diezelfde letters met een ‘staart’ (hier weerge-
geven door een komma vóór de letter) gaven duizenden, tienduizenden en hon-
derdduizenden aan. Miljoenen moesten worden aangegeven met het woord ‘mil-
joen’ of op een andere manier (in deze Carga bijvoorbeeld, in de eerste lijst: ‘13 
honderd en achttien duizend 749 pond salpeter’ [31]). In deze vertaling bevindt 
zich één onmogelijk getal: ,АХω(1000+600+800) i.p.v. ,АХП (1000+600+80) 
voor ‘1680 st. Cassa Bengale’ [58] in de tweede lijst. 
 

Niet alle artikelen waren in Rusland bekend. Voor een deel heeft de vertaler dit 
ondervangen door bijvoorbeeld te spreken over ‘doeken die ginganz heten’ [2]. 
Soms heeft hij ze onder een algemene noemer gebracht: nadat hij ‘Adatheys’ [14] 
met ... кисеи (‘mousseline’) had vertaald, gaf hij ‘Baftas’ [15] weer met кисеи же 
(‘eveneens mousseline’). Onbekende houtsoorten zoals sappan- en ebbenhout 
duidde hij aan met het wel bekende ‘sandelhout’ [30, 68]. Zowel ‘Guinees’ [1] als 
‘Bengaals’ [12, 58] werden ‘Indisch’. ‘Geconfijte gember’ [39] werd ‘gember op 
siroop’ en ‘parelgruis’ [73] werd ‘parelpoeder en -stukjes’. Bij ‘Cassa Bengale’ 
[12, 58] (een soort neteldoek) heeft hij gedacht aan ‘Cassia’ (een op kaneel lijken-
de specerij),27 en bij ‘galiga’ [26] aan ‘galanga’. Vele vertalingen zijn echter volko-
men correct: леденец, dat nu meestal ‘zuurtje’ betekent, is ook het woord voor ‘kan-
dij’ [48] – en de vertaler wist, dat kannekeyns [19] geen kannetjes waren, maar een 

soort fijne doeken. Of echter sommige onvertaalde, getranscribeerde namen, zo-
als малемолов voor ‘mallemolens’28 [59], de tsaar werkelijk iets zeiden, is de vraag. 
 

Het is onbegrijpelijk, dat overal stuks is vertaald met пикол, zelfs wanneer het  
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woord voluit geschreven was. Het woord picol zelf komt maar één keer in de 
lijst voor [32]. De afkorting ‘p.’ is één keer met пикол vertaald [23]; verder steeds 
correct als фунт/а/ов (‘pond’). Pikol (of pikoel) is een Chinees of Maleis gewicht 
van 56 à 64 kilo. (De vertaler heeft dit overigens zelf aangegeven met een noot 
in de marge: ‘elke pikol is 120 Hollandse ponden’29 [naast 1].) Zo werden som-
mige hoeveelheden schromelijk overdreven: ‘30 stuks Japanse zijden rok’ [37] 
werd: ‘3600 pond Japanse zijden kleding’, en ‘2718 stuks ruwe diamanten’ [49] 
werd (2718 x 120 pond =) ‘160 ton onbewerkte diamanten’... De Russische toe-
hoorders zullen verbaasd zijn geweest over het laadvermogen van de Neder-
landse schepen. De twee andere noten in de marge zijn overigens niet juist: 
‘elke catty is een Hollands pond en 3 kwart’ [naast 33] moet volgens een andere 
VOC-lijst30 zijn: ‘1 catty = 1 1/5 pond’, en ‘in een ons zitten 3 zolot.’ [naast 42] 
moet waarschijnlijk zijn ‘1 ons = 7 zolotnikov’ (1 zolotnik = 1/96 Russisch pond 
van 409 gram). 
 

De maker van de lijst schreef ‘164 catty, 15 teyl, 3 maes en 1264 teyl, 3 maes Ton-
quinse Muscus’ [45]. Hij wist blijkbaar niet, hoe hij de gewichten bij elkaar moest 
optellen (1 catty = 16 tael).31 De vertaler maakte hiervan twee vermeldingen: 
‘124[!] catty maas’ en ‘1264 tael Tonkinse muskus’. Dat hij het bestaan van een 
artikel ‘maas’ veronderstelde, is niet zo verwonderlijk: er is in de lijst ook sprake 
van ‘Maes-Oly’ [53] (waarschijnlijk ‘massooi’ – een grondstof voor reukolie). 
(Dat Russisch мазь ‘smeer’ of ‘zalf’ betekent, kan ook meegespeeld hebben.) 
 

De vertaler wist niet wat ‘Chineese Thee’ [41] was (deze vorm van thee werd in 
Rusland pas in de 18e eeuw bekend). Hij heeft de betreffende regel blijkbaar 
aan een ander (een Nederlander?) laten zien en te horen gekregen, dat dit een of 
ander geneeskrachtig kruid was – waarbij het woord ‘thee’ niet werd genoemd: 
de Oudhollandse letter T (T) heeft hij als een C (C) gelezen, dus Chee i.p.v. Thee. 
Het is dan ook, alsof hij ‘5108 pond van het Chinese kruid He’ vertaald heeft. 
 

Hieronder geven wij nog enkele opmerkingen bij verschillende posten (niet wan- 
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neer er alleen sprake is van transcriptie, of wanneer de vertaling, ook vanuit 
modern Russisch gezien, correct is).32 
 

[1]-[21] en [57]-[63] zijn (vooral katoenen) doeken, geweven aan de oostkust van 
India (Coromandel, Bengalen). In de meeste gevallen heeft de vertaler de namen 
getranscribeerd, waarbij nauwelijks is na te gaan, in hoeverre de betreffende naam 
in het Russisch bekend was. 
[1] Guinees lywaet heet ‘Guinees’, omdat deze katoenen doeken populair waren aan 

de Afrikaanse westkust (Guinee), waar de VOC ze in grote aantallen verkocht. Ze 
komen dus wel uit India, maar индеиское is geen juiste vertaling van Guinees. 
[4] De vertaler heeft de afkorting salampou. opgelost: саламповрус; hij wist dus dat 
de volledige naam salampouris was. (Het waren veelkleurige doeken of dekens.) 
[7] Ook Negros kleeden heten zo, omdat deze (geruite of gestreepte) katoenen doe-
ken in West-Afrika populair waren en voor goud en ivoor geruild konden wor-
den. ‘Negros’ is dus niet индеиское. 
[10],[11] De vertaler heeft, zoals gebruikelijk, <ch> getranscribeerd als <х>, 
zowel in chiavonys (хивонисов) (zeer luchtige katoenen doeken) als in chits (хицъ) 
(kleurig bewerkte katoenen of zijden stof: sits). De Russische vorm ситец voor 
sits is pas in 1794 in een woordenboek gedocumenteerd (in Словарь Академии 
Российской, volgens БАС). 
[12] Cassa Bengale is een weefsel. Cassia kon wél een soort kaneel zijn. Zie boven. 
[22] De vertaler heeft diverse geïnterpreteerd als ‘in diverse kleuren’ (‘различными 
цвýты’). 
[23] Крутик was het Russische woord voor indigo.33 
[26] Galiga is een rode verfstof, o.a. uit bepaalde wortels; ‘галган’ (Nederlands: 
‘galgant(wortel)’) is in VOC-termen ‘galanga’ – een specerij en geneesmiddel uit 
een ander soort wortels.34 
[27] Foelie is niet de bloem (‘... цвýту мушкатного’), maar het netvormige 
schilletje (de zaadrok) van de muskaatnoot. Maar ook in het Duits heet foelie 
‘Muskatblüte’. 
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[28] Bij nooten gaat het inderdaad hoogstwaarschijnlijk om muskaatnoten  
(‘... орýшков мушкатных’). 
[30] Uit sappanhout werden verschillende verfstoffen bereid. De vertaler heeft 
hier het hem wel bekende сандал (‘sandelhout’) vermeld. 
[32] De vertaler heeft de afkorting kop. juist opgelost in koper (‘... японские 
мýди’). 
[33] Dit geldt eveneens voor Camp. = Camphora (kamfer) (‘... канфары’). 
[35] Dat het om Legia-zijde gaat (uit het gebied Legian) en de verpakking in 
balen heeft de vertaler verwaarloosd. 
[39], [40] Патака of патока betekende ‘zeem’ (niet-geperste honing) of (medi-
cinale) ‘siroop op basis van honing’35 (nu: suiker- of zetmeelstroop); в патаке 
(‘op siroop’) is dus wellicht een adequate weergave van ‘geconfijt’. 
[42] Voor ‘... хинские травы хе’ (‘het Chinese kruid He’), zie boven. 
[44] Benjuin is ‘benzoë’. De vertaling бензуя is dus juist. 
[45] Eén post is twee posten geworden. Zie boven. 
[46] Платенце (of полотенце) is een langwerpige doek (nu gewoonlijk een hand-
doek of theedoek); een adequate weergave van ‘dasje [=sjaaltje] of lange neus-
doek’.36 
[48] Леденец is ook ‘kandij’.37 
[54] Het betreft hier werkelijk aardolie, die bijvoorbeeld op Sumatra spontaan 
uit de grond opwelde (en die toen in Holland, als ‘petroleum’, vooral medicinaal 
werd gebruikt). De vertaler heeft waarschijnlijk ‘een aard (=soort) olie’ begrepen 
en иного масла (‘van een andere (soort) olie’) vertaald. 
[55] Alcatijf was in Moskou waarschijnlijk niet bekend als naam voor ‘Perzisch 
tapijt’38 (in dat geval had de vertaler wel vermeld, dat het een soort tapijt was). 
Het woord is getranscribeerd. 
[57] Voor armosyn heeft de vertaler, terecht, het wél bekende woord тафт (‘taf(t)’) 
gebruikt.39 
[58] Ook hier is Cassia i.p.v. Cassa vertaald (zie [12]). 
[68] Ebbenhout is (meestal) zwart. ‘Rood sandelhout’ is dus niet juist. 
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[69] Geraffineerd is niet ‘goede (kwaliteit)’, maar ‘gezuiverd’. Uiteraard is gezuiver-
de salpeter (een grondstof voor buskruit) beter dan ongezuiverde – in zoverre 
heeft de vertaler gelijk. 
[73],[75] ‘Poeder en stukjes’ lijkt ons een goede omschrijving van ‘gruis’. 
 
Slotopmerkingen 
In een eerder artikel40 over de vertaling van een diplomatiek document uit het 
Nederlands in het Russisch, nauwkeuriger gezegd van de volmacht van koning 
Filips IV van Spanje aan zijn onderhandelaars voor het sluiten van een vredes-
verdrag met de Verenigde Nederlanden (1646), hebben wij vastgesteld, dat de 
kwaliteit van die vertaling verbazend hoog was, ondanks het ontbreken van 
woordenboeken e.d. De vertaler van deze Carga-lijst stond voor een nog moei-
lijker opgave – geen vertaler ter wereld zou deze lijst in een andere taal willen 
weergeven, noch in een tweede taal, noch in zijn moedertaal. Met hulp van vak-
woordenboeken, encyclopedieën en internetpagina’s zou het misschien moge-
lijk zijn enige van de fouten van onze vertaler te vermijden en de juiste termino-
logische equivalenten te vinden, maar die faciliteiten had de vertaler van de 
Carga-lijst niet tot zijn beschikking. Een andere vertaler van de Diplomatieke 
Kanselarij, de Duitser Leontij Gross,41 schreef met betrekking tot het vertalen 
van vakliteratuur: “Во всяком описании хитростей и художеств употребля-
лись свойственные и своенравные нарицания слов и трудные именования 
различных вещей: орудий, составов, заводов, весов, мер, знамен, и иных” 
(‘In elke ... beschrijving van vernuft en kunst [17e-eeuws voor: techniek en 
wetenschap] staan woorden met eigenaardige en grillige betekenissen en moei-
lijke benamingen voor verschillende zaken: werktuigen, ingrediënten, mechanis-
men, gewichten, maten, kenmerken, e.d.’).42 Zulke boeken kunnen alleen ver-
taald worden door personen “кто тому художеству основательно учились и 
к потреблению сего определением привыкли” (‘die de betreffende kunst 
[=wetenschap] grondig hebben bestudeerd en eraan gewend zijn, de woorden 
naar hun definitie te gebruiken’). Gross schreef dit, toen hij weigerde een be-



VOC-LADINGLIJST VERTAALD VOOR DE RUSSISCHE TSAAR (1667) 

209 

paald boek te vertalen, omdat hij dat een te moeilijke taak voor een normale 
vertaler vond. Hij omschreef hiermee heel duidelijk, voor welke problemen een 
vertaler zich gesteld kan zien. 
 

Wij weten niet wie ‘onze’ vertaler was. Het zou kunnen zijn dat het A.A. Vinius 
was, een in Moskou geboren zoon van de Nederlandse koopman Andries Winius. 
Van hem is bekend dat hij in 1664 als vertaler (Nederlands en Duits) aan de Di-
plomatieke Kanselarij werd aangesteld. Hij was later adviseur van zowel tsaar 
Alexis als van Peter de Grote; hij schreef en vertaalde een groot aantal boeken 
over verschillende onderwerpen.43 Volgens А.В. Беляков44 was er in 1667 
slechts één vertaler vanuit het Nederlands werkzaam op het vertaalbureau. In-
dien zijn gegevens kloppen, zou A.A. Vinius de vertaler van de lijst geweest 
moeten zijn. De foutieve vertaling van ‘stuks’ door ‘pikol’ is dan nog onbegrij-
pelijker: de zoon van een Hollandse koopman moet toch weten wat ‘stuks’ zijn. 
 

Ondanks al ons commentaar hebben wij bewondering voor het resultaat – on-
der de toenmalige omstandigheden. Wij zouden het er vast niet beter van heb-
ben afgebracht.45 
 
Noten 
1 Betreffende de VOC bestaat zeer veel literatuur. Wij noemen hier alleen Wennekes (2001) en 
Gaastra (2002). 
2 De Russische vertaling van één zo’n vlugschrift is onderwerp van Maier & Pilger (2002). Hierin 
staat een beschrijving van een gruwelijke executie, die in 1666 zou hebben plaatsgevonden, met 
veel bloedige details. De waarheid is, dat de ‘terechtgestelde’ persoon nog tien jaar in goede ge-
zondheid verkeerde, voor hij in 1676 overleed. 
3 De oudste bewaard gebleven Duitse kranten dateren van 1609. De oudste bewaard gebleven 
Nederlandse courant is een ongedateerd exemplaar van Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. van 
1618, waarschijnlijk van 15 juni (zie Maier 2003: par. 3.1, noot 32), in KB Stockholm (gerepro-
duceerd in Dahl 1946: repr. 1). 
4 Bijv. Maier & Pilger (2002: par. 5.1). 
5 Betreffende de betekenis van de Nederlandse pers in de 17e eeuw, zie Dahl (1939). Voor een 
algemeen overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse pers, zie Schneider & Hemels (1979). 
6 In RGADA Moskou bevinden zich ook vele honderden in Nederland (in Amsterdam, Rotterdam 
en vooral in Leiden) gedrukte Franstalige kranten (van 1693 af)! (Zie bijv. Документы 1999: 105). 
7 Vgl. Sautijn Kluit (1873); Schneider & Hemels (1979: 49). 
8 Bekende namen zijn o.a. de Nederlandse koopman Isaac Abrahamszoon Massa, de Zweedse 
‘residenten’ Peter Krusbjörn en Justus Filimonatus, en de Engelse handelaar John Hebdon. Zie 
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o.a. Schibli (1988: 47-72). – Onder de vroege vertalingen bevindt zich ook een VOC-Carga van 
vijf schepen die op 2 juni 1628 aankwamen (RGADA, fond 155, reg. 1, 1628, nr. 1, fol. 82-84). 
De vertaling wijkt af van de versie in Courante uyt Italien ende Duytschlandt, &c. d.d. 10 juni 1628 
(KB Den Haag; 341 A 1); het werkelijke origineel hebben wij nog niet gevonden. 
9 Zie o.a. Соболевский (1903); Белокуров (1906); Морозов (1963); Беляков (2001). 
10 Dat de vertalingen werden voorgelezen, blijkt uit vermeldingen als ‘гсдрю чтено’ (‘voor-
gelezen aan de Majesteit’) en ‘чтено бояромъ’ (‘voorgelezen aan de bojaren’) in de marge van 
sommige vertalingen. 
11 Bijvoorbeeld A.A. Vinius (zie noot 43). 
12 Белокуров (1906: 55). 
13 Ibid. 
14 Zie Scheltema (1817: 231); Покровский (1906: 20-21); Козловский (1913: 63); Waugh (1972: 
510-512). 
15 Wanneer de ontvangst- of vertaaldatum is vermeld op een vertaalde krant, geeft dat een indruk 
van de overkomstduur. Zo staat op de Courante uyt Italien en Duytslant nr. 25 van 20 juni 1665 ver-
meld ‘op 15 juli 1665 vertaald’. 15 juli ‘oude stijl’ (in Rusland) is 25 juli ‘nieuwe stijl’ (in Holland): 
in dit geval zit er iets meer dan een maand tussen publicatie en vertaling. 
16 In feite was al in de jaren 1650 de aanvoer van buitenlandse kranten zo omvangrijk, dat niet 
meer alle berichten werden vertaald. Uiteraard werden berichten die reeds in een andere krant 
waren verschenen, in het algemeen eveneens overgeslagen. Soms staat in de marge van een krant 
‘н(и)ет ничево’ (‘hier zit niets in’) of ‘все стар(о)е’ (‘alles oud’). Zie Maier & Pilger (2001: 212, 
213). Een volledig vertaalde Duitse krant uit 1643 staat (origineel en vertaling getranscribeerd) in 
Шлосберг (1911: 82-90). 
17 Toch duiken (afschriften van) deze ‘geheime’ vertalingen soms op in privé-collecties; zie 
Шлосберг (1911: 132-133); Waugh (1972: 72-76, 1979: 308). 
18 Volgens Ведомости (1903: I) verscheen het eerste nummer van de krant ‘Vedomosti’ op 2 ja-
nuari 1703 in Moskou. 
19 Vgl. Maier (1997: 17). 
20 Bijv. Schibli (1988) (leenwoorden, toponiemen); Maier (1997) (naamvallen na werkwoorden); 
Демьянов (2001) (vooral toponiemen). 
21 Bij Vesti-Kuranty deel VI (onder redactie van В. Г. Демьянов) zal een extra deel verschijnen 
van de hand van I. Maier, met transcripties van honderden geïdentificeerde buitenlandse origi-
nelen uit de jaren 1660-1670. Vermoedelijk verschijningsjaar 2005. Voor bibliografische gegevens 
van de serie Vesti-Kuranty (V-K), zie bijv. Maier (1997). 
22 In Vesti-Kuranty II, III en V zijn enkele Duitse en Nederlandse kranten waaruit berichten zijn 
vertaald, afgebeeld. R. Schibli heeft een aantal Duitse originelen geïdentificeerd (Schibli 1988). 
Sinds 1995 heeft I. Maier veel Duitse, Nederlandse, Zweedse en andere originelen opgespoord 
voor de periode tot 1670 (zie Maier (1997, 1999, 2003a); Maier & Pilger (2001, 2002)). Hierbij 
zijn vele honderden exemplaren van Nederlandse 17e-eeuwse kranten ontdekt, waarvan het 
bestaan in Nederland niet of nauwelijks bekend was. (Zie o.a. Maier 2003.) Een publicatie over de 
Nederlandse kranten in RGADA Moskou is in voorbereiding. 
23 Uit de jaren 1660 zijn bijna alleen vertalingen van Duitse en Nederlandse kranten bewaard 
gebleven. Ons zijn één vertaling van een in het Pools gedrukte tekst (1666 – zie Maier & Pilger 
2002) en één vertaling van drie berichten uit een Latijnse krant (1670 – zie Maier 2003a) bekend. 
24 Het is dus mogelijk, dat in de in Moskou gebruikte versie ‘950 st. diverse Deeckens’ [9] stond 
en bijv. ‘salampouris’ [4] voluit was geschreven, met als gevolg, dat ons desbetreffende commen-
taar geen betrekking heeft op de vertaling, maar op het origineel. 
25 Veel namen van waren, met omschrijving (gebaseerd op merendeels 17e-eeuwse bronnen),  
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vindt men in het ‘Glossarium’ in Wennekes (2001: 399-433). 
26 Zie ook Maier (1997: 94). 
27 Zie Wennekes (2001: 193): ‘de bast van een inferieure kaneelboom’ – het betreft kaneel-kassie 
(Cinnamomum cassia). 
28 ‘Mallemolens’ waren geen draaimolen(tje)s, maar een soort doeken. Vgl. WNT: ‘MALMOLE 
(ook in andere vormen), ... Benaming voor eene soort van Indisch mousseline: hind. malmal, eng. 
mulmull, fr. malle-molle ... Mallemolens, zekere Oostindische lynwaaten, SEWEL.’ 
29 In de (Amsterdamse) Ordinaris Dingsdaeghsche Courant No. 24 van 16 juni 1671 (RGADA) staat 
onder een VOC-Carga: ‘Nota: 1 Picol is 120 pont. 1 Catti 1 1/5 pont.’; in de (eveneens Amster-
damse) Courante uyt Italien ende Duytslant, &c. No. 28 van 10 juli 1660 (Niedersächsisches Staats-
archiv, Oldenburg) staat echter, eveneens onder een VOC-Carga: ‘Nota. Een Picol is 120 p. Een 
Catti een derdendeel.’ (= 1 1/3 pond?). WNT geeft citaten (onder het lemma ‘kati’), waarin een 
pikol op 120, 122 of 125 pond wordt gesteld. Een Hollands (Amsterdams) pond was ca. 495  
gram, een ons ca. 31 gram. 
30 Zie noot 29. 
31 1 catty = 1/100 pikol (= 567 g op Malakka – 604,8 g in China); 1 tael = 1/16 catty (= 37,8 g 
in China); 1 maas was volgens sommige bronnen 1/16 tael. Vgl. Meyers (1893), lemmata Katty en 
Tael; WNT, lemmata kati, rendeeren en maas. 
32 Een deel van onze opmerkingen stoelt op Wennekes (2001); een ander deel op verschillende 
andere bronnen (zie literatuurlijst). Hoewel wij ook bijna alle getranscribeerde namen van waren 
hebben geïdentificeerd, ligt een behandeling daarvan buiten het kader van dit artikel. Wij willen 
wel onze verwondering uiten over het feit, dat sommige auteurs vele honderden pagina’s hebben 
volgeschreven over de ‘fonetisch-morfologische adaptatie’ van buitenlandse woorden, vaak zon-
der te weten, hoe die woorden er in het origineel uitzagen, welke taal het was, en wat ze beteken-
den. (Vooral Демьянов 2001. Slechts één voorbeeld uit zeer vele (p. 43): Op grond van de fou-
tieve Russische vertaling ‘Из Легера вýсти про короля датцкого’ (V-K I, p. 85) interpreteert hij 
de vorm Легер als een afleiding (Leher) van de plaatsnaam Lehe (in Holstein). In het origineel, 
Courante uyt Italien ende Duytslandt van 19 december 1626 (KB Den Haag), staat echter: ‘Wt ’t Legher 
van den Coninck in Denemarcken’!) 
33 Vgl. het citaat uit 1698 in СРЯ XI-XVII t. 8: p. 88, onder het lemma крутикъ: ‘А синяя краска 
называютъ индыкъ, а по руски крутикъ’. 
34 СРЯ XI-XVII t. 4: p. 8: ‘галганъ: Лекарственное растение’. 
35 СРЯ XI-XVII t. 14: p. 169-170: ‘патока (патака): ... Самый чистый мед, отделяемый от 
воска без огня и пресса, самотеком ... – аптечные препараты из меда и цветов ...’. 
36 СРЯ XI-XVII t. 15: p. 76: ‘платенце: Короткое полотнище для утирания лица и рук, по-
лотенце’ – een ‘korte baan stof’: korter dan de stofbreedte, dus langwerpig. Vgl. t. 16: p. 246: 
‘полотенце: ... Продолговатый кусок ткани, служащий покрывалом, украшением верхней 
части чего-л.’ 
37 СРЯ XI-XVII t. 8: p. 194: ‘леденец: Сахар в виде прозрачных слитков’. 
38 In СРЯ XI-XVII is geen op алкатив lijkende vermelding te vinden. 
39 Vgl. WNT: “ARMOZIJN ... Benaming voor eene soort van zijdestof of taf, naar men meent, 
uit het Oosten ingevoerd en later ook in Europa vervaardigd. ... KILIAAN geeft: ‘Armesinnen, 
pannus sericus, vulgo ormuzinus: ex Ormuz insula primum allatus’.” 
40 Maier & Pilger (2001). 
41 Leontij was zijn ‘orthodoxe’ naam; in Duitsland heet hij Jurij [Georg?] Gottfried (Юрий Гот-
фрид, volgens Лаврентьев 1997: 44). 
42 Ibid. 
43 De meest complete biografie van de familie Winius / Vinius vindt men in Козловский (1913:  
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169-297). 
44 Беляков (2001a, tabel 7). 
45 Wij willen hier graag onze warme dank uitspreken aan dr. Wim Honselaar voor zijn onontbeer-
lijke inzet bij het drukklaar maken van ons manuscript. Tevens danken wij dr. V.G. Dem’janov 
voor het ter beschikking stellen van zijn voorlopige transcriptie van de Russische vertaling. 
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