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van aard en de titel is nogal misleidend, want dit is geen filologische studie. Pran-
ger stelt belangrijke vragen, die ondanks dit boek nog steeds niet voldoende zijn 
beantwoord.

ULRIKE WUTTKE 
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Aan het einde van zijn leven, in 1614, publiceerde de 
Amsterdamse koopman Roemer Visscher (1547-
1620) onder de pretentieloze titel Brabbeling (‘beu-
zelpraat’) zijn gedichten. Deze titel moeten we 
natuurlijk met een korreltje zout nemen, want er 
waren meer schrijvers die een (vals?) bescheiden hou-
ding wat betreft hun poëzie innamen. Zo gaf Con-
stantijn Huygens zijn bundels titels als Otia (ledige 
uren), Momenta desultoria en Koren-bloemen mee: in 
een korenveld is het koren dat wat nut heeft, maar af 
en toe staat er ook een mooie bloem tussen. Het was 
overigens dezelfde Constantijn Huygens die de 
nodige reserves koesterde ten aanzien van het werk 
van Visscher. In 1625 schreef hij, in het Latijn, in 
zijn exemplaar van Brabbeling dat het boekje wegens 
de vele onwelgevoeglijkheden óf niet gelezen diende 

te worden óf alleen door lezers met een groot oordeelsvermogen. Dergelijke uitla-
tingen hebben ook de latere receptie van de dichter Roemer Visscher vermoedelijk 
meer belemmerd dan wenselijk was geweest.

Voor zover Roemer Visscher tegenwoordig nog bekendheid geniet, is dat vooral 
als gastheer van het ‘Saligh Roemers huys’, waar cultuurminnend Amsterdam bij-
eenkwam, en verder als vader van Anna en Maria Tesselschade. Daarnaast is er 
wel belangstelling voor zijn emblematabundel Sinnepoppen, maar het andere deel 
van zijn oeuvre is sterk onderbelicht. Zijn poëzie, gebundeld in de Brabbeling, 
stuitte zoals gezegd al in zijn eigen tijd op de nodige reserves. Vermoedelijk riep 
Visscher scepsis op omdat hij nieuwe vormen gebruikte en traditionele rederijkers-
genres als refreinen en rondelen losliet, niemand, hoog noch laag, naar de mond 
praatte, een zekere mate van vrijmoedigheid in seksueel opzicht tentoonspreidde 
en omdat de gedichten op het eerste gezicht eerder jolig dan literair aandoen. 
Daarna was Brabbeling vooral ook lange tijd moeilijk en onvolledig toegankelijk. 
Naast de oude drukken viel alleen de inmiddels verouderde tweedelige gedeelte-
lijke heruitgave (1918-1923) van Nicolaas van der Laan te raadplegen. Deze edi-
tie bevat 319 van de 646 gedichten uit de bundel. Van der Laan maakte een 
selectie uit de afdelingen ‘quicken’ (Visschers zelfbedachte term voor  puntdichten), 
‘rommelsoo’ (‘van alles wat’) en ‘raetselen’ en liet weg wat hij ‘door vèrgezochte 
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woordspelingen  smakeloos en een heruitgave niet waardig’ vond. De rest van de 
afdelingen – voor zover van Visscher zelf – gaf hij volledig uit. Van der Laan 
besteedt echter weinig aandacht aan literair-historische aspecten en aan de ont-
staansgeschiedenis van de bundel. Daarbij komt nog dat de inzichten aangaande 
dergelijk historisch literair materiaal wezenlijk veranderd zijn en dat er inmiddels 
meer bronnen voor Visschers teksten geïdentificeerd zijn. Kortom, na bijna hon-
derd jaar werd het hoog tijd voor een nieuwe, volledige editie volgens de inzichten 
en mogelijkheden van nu en met inbegrip van alle informatie die er na Van der 
Laan nog beschikbaar kwam, aldus Anneke Fleurkens. Zij ontsluit de Brabbeling 
op twee manieren: via een bloemlezing in druk bij uitgeverij Verloren en via 
een integrale digitale editie bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Let-
teren. Fleurkens laat in beide edities zien dat Visscher niet zo pretentieloos was 
als hij zich voordeed: achter de façade zit een dichter met serieuze intenties: ‘Zijn 
doelstelling is het om de mensen, op een pakkende en niets verhullende manier, 
te confronteren met de waarheid, door middel van speelse poëzie die een beroep 
doet op het vernuft van de mens en die hem en passant humanistisch georiënteerde 
levenswijsheid aanreikt, vooral bestaande uit een gezonde dosis stoïcisme, waarmee 
men zich kan wapenen tegen de valkuilen van alledag’. Visscher meende dat de 
belangrijkste opdracht van poëzie een inhoudelijke was: de waarheid uitdragen. 
Daarbij dient de waarheid ronduit te spreken en niemand te sparen of naar de 
mond te praten. Hij geeft hierbij bovendien de voorkeur aan ‘lachend de waarheid 
zeggen’: scherts (‘boertelick schryven’) sorteert meer effect dan hardnekkig ruzie-
achtig getwist (‘disputerend hertneckigh kyven’). In zijn eigen inleiding bij de 
Brabbeling stelt Visscher dat het uitdragen van de waarheid ook inhoudt dat men 
alle dingen bij hun naam noemt en daarnaast dat verzen pit moeten hebben – niet 
van het waterige soort moeten zijn – om blijvend indruk te kunnen maken. Ook 
in zijn gedichten laat Visscher deze laatstgenoemde poëticale opvatting spreken, 
zoals in Q.7.44 waarin hij aan de hand van verschillende bereidingswijzen van eten 
en drinken stelt dat iedereen die dingen klaarmaakt zonder de nodige hartigheid of 
pit ervan verzekerd kan zijn dat hun werk geen lang leven beschoren zal zijn:

Die sonder Hop zijn bierken brout,
die zijn cost koockt sonder eeck [azijn] of sout,
Broot backt sonder heven [desemen] of te sueren [mengen met zuurdeeg],
En maeckt vaersen [verzen] sonder merrich daer in,
Mach vryelijck [zeker] dencken in zynen sachten sin [tere gemoed],
dat zijn soetsapich werck niet langh sal dueren.

Naast oorspronkelijk werk van Visscher is een substantieel deel van zijn Brabbe-
ling gebaseerd op teksten van anderen. Fleurkens laat heel mooi zien hoe Visscher 
in die teksten streefde naar het behoud van de essentie en het patroon van het 
origineel en er tegelijk toch een eigen versie van wist te maken door andere accen-
ten te leggen, voor namen en situaties uit zijn eigen tijd te kiezen en de gedichten 
binnen de context van die tijd te plaatsen. Hij bewerkt in Q.2.49 bijvoorbeeld 
gedicht 5 van Catullus, die zijn gedicht opent met de aansporing tot Lesbia om 
te leven en lief te hebben. Roemer Visscher opent direct met de oproep om te 
zoenen (‘Mijn Liefgen, laet ons met soenen en sabben/ Ons leven verslyten dewijl 
het ons lust […]’) terwijl dat motief bij Catullus pas in de tweede helft van het 
gedicht ter sprake komt. De reeks auteurs waar Visscher door geïnspireerd raakte, 
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is zeer gevarieerd en voor het Nederlandse publiek van toen vaak nog onbekend. 
Hij vertaalde niet alleen klassieke Latijnse auteurs als de epigrammendichter Mar-
tialis – Visschers favoriet, wat hem in zijn eigen tijd al de bijnaam ‘tweede Mar-
tialis’ opleverde – en Catullus, maar ook Franse dichters als Clément Marot en 
Pierre de Ronsard en daarnaast Petrarca, Hildebert van Lavardin en Neolatijnse 
auteurs als Janus Dousa en Theodorus Beza. Fleurkens geeft in haar parafrases van 
en toelichting bij de gedichten niet alleen een uitstekende leidraad voor het inter-
preteren van Visschers werk, maar – in het geval van bewerkingen of vertalingen 
– ook van de originele teksten. Zo leren we via deze editie niet alleen Visscher, 
maar ook een hele reeks andere dichters kennen.

De vraag is hoe de twee edities van Fleurkens zich tot elkaar verhouden wat 
betreft opzet en doel. De webeditie is duidelijk bedoeld als studie-uitgave. Het 
eerste gedeelte bevat de teksten, het tweede gedeelte een inleiding per gedicht, eer-
dere edities, tekstvarianten, annotaties, eventuele bronnen, enzovoort. De tekst en 
de toelichting kunnen helaas niet samen getoond worden, behalve op twee schermen 
of een breed scherm waarbij de gebruiker de website twee keer moet openen. 
De digitale editie is duidelijk niet bedoeld voor ontspannen, doorbladerend lezen 
en als eerste kennismaking met Visschers gedichten. De bedoeling is dat de bloem-
lezing deze functie vervult: een representatieve en toegankelijke bloemlezing uit de 
Brabbeling voor een breder publiek die dat publiek de mogelijkheid biedt om bla-
derend kennis te maken met het karakteristieke werk van Roemer Visscher en die 
dat publiek daarvoor natuurlijk wil enthousiasmeren. Wat betreft het doel van de 
editie, schiet de bloemlezing enigszins tekort. 

In de inleiding besteedt Fleurkens kort aandacht aan de dichter Roemer Visscher, 
zijn oeuvre en poëtica, zijn literaire voorbeelden en de voorlopers van haar editie 
om vervolgens de Brabbeling nader te bekijken: via de titelpagina en gravures tot de 
indeling van het werk in verschillende genres waarvoor Visscher zoals gezegd nieuwe 
(Nederlandse) benamingen bedacht. Hierna volgt de aangekondigde selectie gedich-
ten. De teksten zijn gebaseerd op de laatste uitgave waarvoor Roemer Visscher zelf 
verantwoordelijkheid heeft genomen, de tweede druk uit 1614. Het beoogde grote 
publiek van deze editie wordt bij de hand genomen door ‘aanwijzingen bij het lezen’ 
vanwege het feit dat ‘het zeventiende-eeuwse Nederlands […] een aantal conventies 
waarmee we tegenwoordig niet meer vertrouwd zijn [kent]’. De ontsluiting van de 
gepresenteerde teksten begint telkens met een inleidend commentaar met daarin een 
parafrase van het gedicht en verdere relevante opmerkingen, zoals de beoogde bood-
schap, de oorspronkelijke bron en de wijze van vertalen. Bij de teksten zelf staan 
annotaties met daarin de vertaling van lastige woorden. Alledaagse dingen die Vis-
scher bij hun alledaagse namen noemt – en die voor ons hun vanzelfsprekendheid 
verloren hebben – zoals obscure kledingstukken, eetgewoonten, kettervervolgers en 
al wat dies meer zij, worden toegelicht. Door dit alles worden Visschers gedichten 
inderdaad toegankelijk(er) voor een groot publiek. Om de editie echter ook werke-
lijk aantrekkelijk te maken voor de geïnteresseerde leek, had Fleurkens misschien 
beter kunnen kiezen voor (veel) kortere toelichtingen en in plaats van uitgebreide 
parafrases een moderne vertaling van de gekozen gedichten kunnen geven. Dan 
ontstaat het gewenste ‘blader-en-kennismakings-effect’ en dan zouden de papieren 
editie en de webeditie elkaar nog beter aanvullen en, om maar even met Visschers 
eigen motto te spreken, ‘Elck wat Wils’ bieden, ‘wat Wils’ voor twee echt verschil-
lende soorten publiek dus.
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Dit jaar is het precies vierhonderd jaar geleden dat Visschers gedichtenbundel voor 
het eerst verscheen, een mooi moment om via de twee edities van Anne Fleurkens 
(opnieuw) kennis te maken met deze gedichten die, zoals zij overtuigend laat 
zien, veel meer zijn dan beuzelpraat. En mocht de lezer durven stellen dat Vis-
schers werk vol venijn zit, dan moet die, aldus Q.5.1, maar eens bij zichzelf te 
rade gaan: 

Isser yemant soo bitter, of quaet mijns,
Die seyt dat dees dichten zijn vol venijns:
Wat salick hem anders segghen, dan,
Die daer met besmet is, die trecket hem an.
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Oorlogen zijn gewapende conflicten, maar niet alle 
gewapende conflicten zijn oorlogen. Zo is er lange 
tijd gesproken van de ‘Tachtigjarige Oorlog’, terwijl 
tegenwoordig de voorkeur uitgaat naar ‘Nederlandse 
Opstand’. Het verschil berust op een politieke keuze, 
vergelijkbaar met het verschil tussen een taal en een 
dialect. Oorlogen zijn niet alleen politiek beladen, 
maar ook weerzinwekkende gebeurtenissen, wat het 
alleen nog maar moeilijker maakt om beweringen te 
doen over de betekenis van een oorlog of de wijze 
waarop de betrokkenen hem hebben beleefd. De 
bundel Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd. 
Vorm, identiteit, herinnering is er goed in geslaagd de 
veelvormigheid van oorlog in beeld te brengen. De 
elf afzonderlijke hoofdstukken onder redactie van 
Lotte Jensen en Nina Geerdink laten zien dat wat 

voor de één een boeiend schouwspel vormde, voor de ander een familiedrama was 
en door een derde liever helemaal werd verzwegen.

De verscheidenheid aan perspectieven in de bundel is mede mogelijk door het 
brede literatuurbegrip dat de redacteurs hanteren, waardoor de besproken conflic-
ten vanuit uiteenlopende genres aanschouwelijk worden gemaakt. In sommige 
gevallen riep de aard van het conflict een bepaald genre op, in andere gevallen 
biedt een onconventionele vormbehandeling een verrassend inzicht in een bekende 
geschiedenis. Het brede literatuurbegrip draagt er ook toe bij dat er niet of nau-
welijks besproken materiaal aan bod komt, zoals zeven achttiende-eeuwse bewer-
kingen van de openingsmonoloog van Gysbrecht van Aemstel (Lotte Jensen), 
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