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Catullus, Lesbia. Verzen van liefde en spot. Selectie, vertaling, inleiding en 
commentaar van Paul Claes (Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
2017), 270pp. ISBN 978-90-253-0730-1. 

Catullus, Complete gedichten. Met latijnse tekst. Ingeleid, vertaald en van 
aantekeningen voorzien door Ype de Jong, met een bijdrage van Frits Naerebout 
(Leiden: Primavera Pers, 2018), 304pp. ISBN 978-90-5997-255-1. 

 

Romantici als Tennyson bestempelden Catullus, de jong gestorven Romeinse dichter 
uit de eerste eeuw v. Chr., als de tenderest of Roman poets; anderen vonden hem 
vooral vulgair. Hij is het allebei voor wie de moeite doet zijn volledige werk te 
overzien. En daartoe bieden twee recente vertalingen ons de mogelijkheid: Ype de 
Jong met een integrale nieuwe Catullusvertaling, Paul Claes met een bijna integrale 
vertaling waarin hij vroeger vertaalwerk integreert. De bundel van Claes bevat 108 
van de 116 carmina van Catullus en dus veel meer dan de Lesbia-cyclus zoals zijn 
titel suggereert. 

Als 'student' kwam Catullus te Rome in contact met jonge dichters die de 
geschiedenis zijn ingegaan als poetae novi (nieuwlichters). Tot dan toe had de 
Romeinse poëzie geopteerd voor heroïek en morele verheffing in dienst van het 
maatschappelijke leven. Tegen die poëtische traditie zetten de poetae novi zich af: tot 
voorbeeld stelden ze zich de alexandrijnse kunst-om-de-kunst, die technische 
virtuositeit vooropstelde. Niet met monumentale epen, maar met kleinkunst voor 
literaire fijnproevers pakte deze hellenistische poëzie uit: het mythologische epyllion, 
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de erotische elegie en het flitsende epigram. Erudiet, speels én gepolijst heet de 
poëzie van deze artistieke vernieuwers. 

Even afwisselend als de vorm is de inhoud van Catullus' poëzie: verzen over de liefde 
en de natuur, over familie, vrienden en vijanden, over politiek en letterkunde, over 
mythologie en concreet Romeins leven. 

Nogal wat gelegenheidsliefjes passeren in Catullus' carmina de revue: Ipsitilla, 
Aufillena, Ameana... Maar gepassioneerd schreef hij slechts over Lesbia, volgens 
Apuleius een pseudoniem voor Clodia. Die identificatie bracht veel pennen in 
beroering, want alvast één Clodia heeft in Catullus' tijd voor heel wat sensatie ge-
zorgd: de zus van volkstribuun Clodius, een van de beruchtste vrouwen uit de 
Romeinse oudheid. Of zij de aanbedene was van Catullus, blijft een van de 
intrigerende vragen. 

En berucht is beslist zijn scheldpoëzie. Rivalen in de liefde, politici, literatoren en 
parvenu's worden bestookt met grove seksuele termen. Catullus is niet vies van 
machotaal. Het maakte deel uit van het populaire schimpdichtgenre, een favoriet 
tijdverdrijf in de Grieks-Romeinse wereld. Vandaag vindt het een nieuw leven in de 
rapcultuur. 

De taal in Catullus' carmina is vaak van een opvallende eenvoud. 'Spontane 
impressies van een natuurtalent' oordeelden nogal wat commentatoren; het leverde 
Catullus het enthousiaste applaus op van romantische lezers die zijn poëzie 
waardeerden als de expressie van uit het leven gegrepen gevoelsopwellingen, als 
koortsig liefdesgebrabbel. De huidige literatuurkritiek kijkt er een stuk nuchterder 
tegenaan: 'De dichter gebruikt alle mogelijkheden van zijn kunst en weet het nog te 
verbergen ook: dat is de kunst! Om het maar direct te zeggen: de toon van deze 
verzen is er overwegend een van bestudeerde nonchalance. (...) Literatuur is voor 
hem een spel, voortbouwend op complexe Grieks-Alexandrijnse modellen die wij 
meestal niet meer kennen, vol dubbele bodems. Misschien is hij de meest spontane 
Romeinse dichter omdat hij de meest bestudeerde was.' (L. Devoldere in Standaard 
der Letteren 14-03-96) 

De meest opmerkelijke vernieuwing van Catullus' poëzie is de geschiedenis ingegaan 
als de 'Catullan Revolution'. Het is een begrip geworden in de literaire wereld sinds 
de Engelse commentator Kenneth Quinn die titel meegaf aan een opgemerkte 
publicatie. In de Griekse lyrische poëzie verdwijnen de individualiteit en de reële 
levenssituatie van de auteur achter verwoordingen die een meer algemeen en tijdloos 
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karakter hebben. Catullus daarentegen presenteert zijn poëzie als vertolking van strikt 
persoonlijke ervaringen en stemmingen. Die onmiskenbaar subjectieve stempel 
maakt het des te verleidelijker zijn poëzie te lezen als het relaas van een persoonlijk 
leven. 

Daarmee is het debat geopend. Zij die een biografische lezing afwijzen, gaan ervan 
uit dat het de poetae novi – net zoals de Griekse alexandrijnen – niet om 'Wahrheit' te 
doen was, maar om 'Dichtung', niet om emotie, maar om de literaire suggestie van 
emotie, met tal van knipogen naar de Griekse poëzie. Anderen benadrukken dat 
poëtisch spel en authenticiteit elkaar niet uitsluiten: Catullus' poëzie ervaren ze als 
getemde felheid; geen ander verwoordde die paradox wellicht beter dan de moderne 
dichter en Nobelprijswinnaar Thomas Eliot: 'Poetry is not a turning loose of emotion, 
but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape 
from personality. But, of course, only those who have personality and emotions know 
what it is to want to escape from those things.' 

De literaire impact van Catullus' experiment kan in elk geval moeilijk onderschat 
worden: hij heeft de toon gezet voor wat zich aandient als literatuur uit het eigen hart 
en daarmee de latere visie op lyriek als allerindividueelste expressie van allerindi-
vidueelste emotie mee bepaald. Of met de woorden van Gordon Williams: 'No other 
ancient poet so convinces his reader that he is sharing an actual emotional experience 
as Catullus.' (Tradition and originality in Roman poetry, Oxford, 1968, p. 460) 

Maar hoe vertaal je zo'n taalkunstenaar als Catullus? Claes stelt zich tot doel meer 
naar de geest dan naar de letter te vertalen en het aantal aantekeningen te beperken 
door explicitering in de tekst zelf: 'toevoegen van titels, oplossen van perifrasen, 
vervangen van antieke begrippen door moderne, transpositie van woordspelingen en 
grappen' (p. 15-16). Ype de Jong van zijn kant 'wilde een vertaling leveren die zo 
dicht mogelijk bij het Latijn bleef, maar wel "lekker liep"' (p. 7) en probeerde 
'stijlmiddelen uit het origineel op een of andere manier ook in de vertaling tot hun 
recht te laten komen, hoewel dat natuurlijk in maar zeer beperkte mate mogelijk was' 
(p. 8). Beiden opteren voor verzen: Claes kiest – in het spoor van Catullus – voor 
afwisselende metra, Ype de Jong voor jamben maar zonder vast aantal lettergrepen 
per vers. 

Laten we de proef op de som nemen met Catullus' carmen 92. 

Lesbia mi dicit semper male nec tacet umquam 
de me: Lesbia me dispeream nisi͜  amat. 

Quo signo? Quia sunt totidem mea: deprecor illam 
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assidue, verum dispeream nisi amo. 

Catullus herhaalt én varieert met Lesbia mi en Lesbia me in het eerste koppelvers. En 
het eerste en laatste woord van de eerste dubbelzin (Lesbia … me) komt terug in het 
Lesbia me waarmee de volgende zin opent. In het tweede koppelvers valt de 
klankovereenkomst op in de beginletters van quo signo en quia sunt. En dispeream 
nisi͜  amo refereert naar dispeream nisi͜  amat. 

Bij Ype de Jong luidt het: 
 
BLIJKEN VAN LIEFDE 
Op mij scheldt Lesbia altijd en nimmer zwijgt ze over mij: 
'k mag doodvallen als Lesbia niet van mij houdt. 
Hoezo? Omdat ik net zovéél laat blijken: ik verwens die vrouw 
aan één stuk door, maar ik mag doodvallen, als ik niet van haar houd. 

En wat maakt Claes ervan? 
 
WARE LIEFDE 

Lesbia scheldt mij onophoudelijk de huid vol. 
Ik mag sterven als ze niet van me houdt. 

Hoezo? Ik schreeuw al net zo erg, maar ik mag 
sterven wanneer ik niet van haar houd. 

In 1995 schreef Claes: 
 
WARE LIEFDE 

Lesbia scheldt me aldoor uit: 
Ik mag doodvallen 
als ze niet van me houdt. 

Hoezo? Ik schimp al net zo 
maar ik mag doodvallen 
als ik niet van haar houd. 

Ype de Jong blijft inderdaad dichter bij het Latijn dan Claes, maar loopt het ook 
lekker? De vertaler heeft zeker pogingen gedaan om – zoals Catullus – te spelen met 
herhaling en variatie: het eerste vers begint met 'op mij' en sluit met 'over mij'; 
'Lesbia altijd' vindt een pendant in 'Lesbia niet'. De onmiddellijke opeenvolging van 
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'altijd en nimmer' is ook een mooie compensatie voor woord- en klankenspel dat 
onvertaalbaar blijft. Wel valt het allemaal erg lang uit: waar Catullus voor de laatste 
gedachte zeven woorden nodig heeft, gebruikt Ype de Jong er achttien. 

Claes houdt het beslist korter, puntiger. Catullus' woordspel krijgt weinig 
tegenhangers. De kernachtige verwoording van de gedachte primeert. En de nieuwe 
Claes lijkt het hier te moeten afleggen tegen de vroegere. 'Schimpt' vat beter het 
Latijnse sunt totidem mea ('ik vertoon hetzelfde gedrag', nl. kwaadspreken) dan 
'schreeuwt', terwijl 'schreeuwt' niet direct een poëtische meerwaarde biedt. En de 
versie van 1995 komt, vooral door de schikking (over meer maar kortere verzen), 
gevatter over. 

Maar laat ons ook eens carmen 16, een scheldgedicht, bekijken. 

Ype de Jong vertaalt: 
 
Ach, sodomieter op, ja flikker op toch, man, 
Aurelius, jij poot, en homo Furius, 
die om mijn versjes vonden, aangezien die enigszins 
wellustig zijn, dat ik qua ingetogenheid tekortschiet. 
Want een fatsoenlijk dichter siert het om persoonlijk kuis te zijn, 
maar het is absoluut niet nodig dat dat voor zijn versjes geldt; 
die hebben dan pas geestigheid en humor, 
wanneer ze wat wellustig zijn en minder ingetogen 
en kunnen prikkelen, wat toch al opgewonden is, 
nee, niet bij pubers, die bedoel ik niet, maar bij die zwaarbehaarden, 
die geen beweging in hun stramme lendenen meer kunnen krijgen. 
Omdat je hebt gelezen van veel kusjes, al die duizenden, 
verslijten jullie daarom mij voor minder mannelijk? 
Ach, sodemieter op, ja flikker op toch, man. 

En Claes? 
 
Ik ram hem in je kont en in je strot, 
nicht Aurelius en flikker Furius. 
Jullie dachten dat ik een mietje was, 
omdat mijn verzen wuft en zwoel zijn? 
Een ware dichter is fatsoenlijk, 
zijn verzen hoeven dat niet te zijn. 
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Die hebben pas kraak en smaak, 
wanneer ze wuft en zwoel zijn 
en kunnen maken dat het jeukt, 
niet bij jongens, maar bij knarren 
van wie enkel de knoken stijf staan. 
Jullie lazen over duizenden zoenen 
en dachten dat ik geen echte man was? 
Ik ram hem in je kont en in je strot. 

Uitzonderlijk vertaalt Ype de Jong het begin- en eindvers van dit carmen erg vrij. Hij 
schrijft als verantwoording 'dat een letterlijke vertaling te veel zou afleiden van de 
feitelijke bedoeling van de dichter' (p. 8). Een letterlijke vertaling is wel in de 
Aantekeningen opgenomen: 'Ik zal mijn fallus rammen in je kont en in je mond.' De 
vrijere vertaling van De Jong is hier een ongelukkige keuze, want de boodschap gaat 
daardoor net de mist in: de dichter zal zich een echte man tonen, penetreren dus, 
tegenover mensen die hem verweten onbeheerst wellustig – voor Romeinen is dit 
onmannelijk – te schrijven. De rest van De Jongs vertaling sluit wel dicht aan bij het 
Latijn. En in het tweede vers is de kruisende schikking van Catullus (Aureli pathice 
et cinaede Furi) netjes behouden; in het voorlaatste vers heeft Catullus' litotes en 
alliteratie (male me marem) ook een aardige pendant gekregen ('mij voor minder 
mannelijk'). Alleen: in deze vertaling zit geen pit. 

Aan pit ontbreekt het allerminst bij Claes' versie van carmen 16. Wat een feest van 
snedigheid, wat een virtuositeit, wat eenn talig dynamiet, Catullus waardig. En de 
boodschap is hier heel raak verwoord. 

Een student die een brontekstgerichte vertaling zoekt, zal meer hebben aan Ype de 
Jong. En de uitvoerige aantekeningen zal hij waarderen. Ook wie de volledige 
Catullus wil, kan bij Ype de Jong terecht. En handig is de thematische annex, waarin 
de vertalingen van de Lesbia-cyclus, de Juventus-gedichten, de gedichten over 
dichters, over Bithynië, over vrienden, over mispunten gebundeld zijn  ̶  gedichten 
die in de traditionele nummering verspreid staan. 

Maar wie het wil voelen jeuken, moet bij Claes zijn. 

Koen Vandendriessche 
koen.vandendriessche@gmail.com 


