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Meleagros, Bitterzoete liefde. Griekse epigrammen. Vertaald, ingeleid en toegelicht 
door Paul Claes (Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2018). ISBN 978 
90 253 0885 8. 

 

Meleager van Gadara (vermoedelijk ca. 130-70 v.C.) was een van de fijnere 
hellenistische epigrammendichters. Diens goede reputatie op dat gebied illustreert 
Paul Claes met menig citaat van moderne auteurs en onderzoekers, in de inleiding op 
zijn vertaling (pp. 9-20). Verder bieden deze pagina’s een behandeling van de 
veelzijdige manier (met o.a. vele parodiërende en retorische elementen) waarop 
Meleager het met voorsprong belangrijkste thema van zijn poëzie in de epigrammen 
uitwerkte: de liefde. Een beknopte voorstelling van de auteur en van de Anthologia 
Palatina, onze enige bron voor Meleagers epigrammen, vervolledigen het kader en 
verlenen de lezer de nodige achtergrondkennis om de vertaling te genieten (pp. 23-
151). 

Over de authenticiteit van sommige epigrammen bestaat discussie. Dit boek neemt er 
enkele op waarvan de toeschrijving aan Meleager omstreden is (60a = AP V 8 en 129 
= AP V 24); andere laat het achterwege. Zijn keuze voor de brontekst heeft Claes tot 
een opvallende spagaat genoopt: voor de Griekse tekst deed hij een beroep op de 
standaarduitgave van A.S.F. Gow & D.L. Page (1965), maar de volgorde van de 
gedichten nam hij over van een andere, nog te verschijnen editie (het een en ander 
leidt er ook toe dat gedicht 108 gevolgd wordt door 111). 
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Van de 129 epigrammen die in het hier besproken boek vertaald zijn, waren er 
voorheen naar schatting ongeveer vijftig beschikbaar in het Nederlands.1 Van enkele 
van hen bestond er één enkele versie, vandaag quasi verloren in een tijdschriftartikel 
of bundel; andere waren al vijf keer of meer vertaald (of her-dicht), o.a. door auteurs 
als Edward B. Koster, L.Th. Lehmann of Hugo Claus. Van verscheidene van die 
vijftig epigrammen werd de eerdere Nederlandse versie geleverd door Claes zelf: 
vanaf 1970 (in een artikel ingeleid als een poging om de verwaarloosde Meleager aan 
het Nederlandstalige publiek te introduceren: Hermeneus 41, pp. 289-299) heeft 
Claes een vijftiental epigrammen vertaald. 

De vertaling die hij in het hier besproken boek publiceert, verschilt danig van Claes’ 
eerdere versies, met name van diegene die hij in De Griekse liefde opnam (Leiden 
1983 en Antwerpen 1997). Voor Bitterzoete liefde heeft Claes de epigrammen in 
kwestie opnieuw vertaald, en is daarbij veel dichter bij de Griekse tekst gebleven: de 
vorm van een distichon wordt bewaard (zij het in afwisselend vrouwelijke en 
mannelijke alexandrijnen in plaats van de Griekse hexa- en pentameter), Griekse 
eigennamen blijven behouden (en niet weggelaten of vervangen door een moderne 
tegenhanger), in de mate van het mogelijke wordt de woordvolgorde van de brontekst 
gerespecteerd, en opvallende woordkeuzes van Meleager zijn duidelijk vaker 
behouden in de nieuwe dan in de eerdere Nederlandse versie—dit alles zonder 
afbreuk te doen aan de leesbaarheid van de vertaling, wat een tot bewondering 
stemmende prestatie is. Deze benadering leidt tot een versie die bijna zonder 
uitzondering geslaagder is dan de vertalingen die in De Griekse liefde te lezen zijn. 
De vergelijking leert ons nog meer: de enkele keer dat Claes’ eerdere vertaling wel 
beter werkt (de uitzondering dus, die de regel bevestigt), is bij het langere gedicht 99 
= AP V 204: duidelijker dan de ingekorte en uptempo versie uit 1997 deed, toont de 
nieuwe vertaling aan dat Meleager genietbaarder is in zijn korte, gebalde 
epigrammen dan in een langer uitgesponnen compositie. 

Dit alles geeft aan dat Bitterzoete liefde de Nederlandstalige lezer een goed idee geeft 
van Meleagers Griekse poëzie, zonder dat dit ten koste van de leesbaarheid gaat. Die 
lezer maakt dankzij Claes’ vertaling voor het eerst kennis met enkele fijne 
epigrammen van Meleager, waarvan de meest gebalde wederom het aangenaamst 
zijn. Als voorbeelden kunnen dienen: een programmatische aankondiging van een 
reeks drinkepigrammen (2 = AP XII 49), spitsvondige liefdesepigrammen waarin 
Meleager de charmes van de lierspeelster Zenophila vermeldt (6 = AP V 140), zijn 
verlangen uit om zoals de god van de slaap te zijn om zijn rustende geliefde te 
kunnen binnendringen (74 = AP V 174) of de ondergeschiktheid der Gratiën aan zijn 
geliefde Heliodora bezingt (11 = AP V 148). Ook 77 = AP XII 147 bezingt de liefde 
voor Heliodora, een fluitspeelster die Meleagers hart veroverd had, op een mooie (en 
voor elke lezer hopelijk herkenbare) manier. Minstens even genietbaar zijn tal van –
voor het eerst in het Nederlands beschikbare– liefdesepigrammen voor jongemannen, 
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zoals diegene waarin Meleager een nieuwe Eros ziet in Antiochus en Zoïlus (15 = AP 
XII 54 en 26 = AP XII 76), of een tweede Ganymedes in Muïscus (21 = AP XII 65). 
In 42 (AP XII 23) zet hij zichzelf met plezier als een prooi van diezelfde Muïscus 
neer. Ronduit grappig zijn de epigrammen waarin Meleager het beeld van een 
behaarde bilspleet koppelt aan de vorm van een grafepigram om de onbereikbaarheid 
van een nu volwassen knaap te bezingen (38 = AP XII 33) of zichzelf vervlochten 
wenst in een bonte krans van blanke en donkere knapen (102 = AP XII 165). In al 
deze gevallen brengt Claes een rijmelement binnen in de vertaling, wat telkenmale 
bijdraagt tot de charme van het korte epigram. Indien de vertaling niet volstaat om de 
spitsvondigheid van het Griekse origineel weer te geven, dan kan de lezer terecht bij 
de korte noot die elk epigram begeleidt. 

In die noten, gebundeld achteraan in het boek (pp. 153-180), toont Claes zich 
geïnteresseerd in de aanwezigheid van bepaalde beelden in moderne literaire 
tradities. Die elementen worden aangestipt, zonder dat het voor de lezer steeds 
duidelijk wordt in welke mate er sprake is van een verband met Meleager. Een 
kritisch lezer zou voorts durven beweren dat de klemtoon op receptie ten koste gaat 
van aandacht voor Meleagers bronnen (voor een hellenistisch dichter een toch niet 
onbelangrijk gegeven). De beslissing om de noten, die voorts feitelijke duiding bij 
bepaalde namen of termen geven, beknopt te houden wordt toegejuicht: zonder veel 
inspanning van de lezer te vragen of hem/haar van de vertaling af te leiden, slagen ze 
erin een meerwaarde bij de lectuur te zijn. Tenslotte zij opgemerkt dat het boek 
prettig in de hand ligt, aangenaam is voor het oog en verzorgd is opgemaakt.2 

Kortom: met deze vertaling loodst Paul Claes op even betrouwbare als genietbare 
wijze de epigrammen van Meleager de Nederlandse wateren binnen. Men hope dat 
menig lezer hem met genoegen laat aanmeren. 

Reinhart Ceulemans 
Reinhart.Ceulemans@kuleuven.be 

Noten		
 
1  Het vergt heel wat speurwerk om te achterhalen welke gedichten voorheen al vertaald waren, 

enerzijds omwille van het feit dat De Oudheid in het Nederlands (P. De Rynck & 
A. Welkenhuysen) niet preciseert welke epigrammen in een gegeven vertaling zijn opgenomen, 
anderzijds omwille van de begrenzing van dat repertorium tot het jaar 2003. Het Nederlandse 
lezerspubliek zou zeker gebaat zijn met een update van (en eventuele precisering van de 
informatie opgenomen in) dit uiterst nuttige instrument. 

2  Twee kleinigheden: (1) het Grieks op p. 19 bevat enkele drukfouten, en (2) de juiste referentie 
van gedicht 68b is AP XII 132b (niet: XII 133). 


