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Kuise	kussen,	versmeltende	zielen	

Recensie 

Janus Lernutius, Kussen uit Brugge. Vertaling Tom Ingelbrecht (Leuven: Uitgeverij 
P, 2018). ISBN 978-94-92339-58-4. 

 

Zoals bekend smeekte Catullus zijn geliefde Lesbia hem duizend zoenen, nee hem 
vele duizenden zoenen te schenken. Of het daarbij om kuise kussen van lip op lip 
gaat, is maar de vraag. Sinds enkele decennia is het onder classici een tamelijk 
populaire sport geworden in het oeuvre van de Romeinse dichter allerlei seksuele 
toespelingen en dubbele bodems te ontdekken. Daar is bij de Brugse humanist Janus 
Lernutius (1545-1619) hoegenaamd geen sprake van. Reeds in zijn jeugdjaren 
schreef die in navolging van Catullus (en anderen) een reeks kusgedichten die door 
verscheidene drukkers weliswaar te gewaagd werd bevonden om als zodanig te 
worden gepubliceerd; pas enkele jaren voor zijn dood zouden zijn verzen eindelijk 
een welwillende uitgever vinden. Maar die initiële weigering zegt meer over het 
nogal benepen tijdsklimaat waarin Lernutius leefde en werkte dan over de aard van 
zijn poëzie. De zoenen die hij in zijn bundel vraagt, geeft of ontvangt, zijn al met al 
tamelijk ‘onschuldig’ van aard. Slechts eenmaal dringt de dichter erop aan dat het 
liefdesspel met zijn meisje Hyella wat verder zou mogen gaan, maar dat dringende 
verzoek wordt vrijwel meteen weer ingetrokken. 

Er is nog een opvallend verschil met Catullus. Anders dan zijn poëtische voorzaat 
stelt Lernutius zich alvast in bepaalde gedichten een stuk bescheidener op: één enkel 
kusje van Hyella zou al volstaan om hem in de zevende hemel te brengen. Dat 
verschil is kenmerkend voor het literaire spel dat Lernutius met verve speelt. In zijn 



 RECENSIE: OUDE KUSSEN, VERSMELTENDE ZIELEN 

 

KLEIO – TIJDSCHRIFT OUDE TALEN EN ANTIEKE CULTUUR   
  Online Publicatie                          www.kleiotijdschrift.net   ⎜  Augustus 2018 

 

 

2 

tijd hadden kusgedichten zich inmiddels tot een ‘respectabele’ poëtische traditie, ja 
zelfs tot een heus subgenre ontwikkeld. Dat was vooral te danken aan de sublieme 
kusgedichten van de begenadigde Nederlandse dichter Janus Secundus (1511-1536) 
die enkele jaren na zijn dood in heel Europa furore maakten. Wat restte er Lernutius 
dan nog te doen? Tja, variëren, imiteren en zo mogelijk verrassen. Anders en 
moderner uitgedrukt: een subtiel intertekstueel spel met zijn voorgangers aangaan.  

Daar slaagt de Brugse dichter wonderwel in, zoals voldoende blijkt wanneer je zijn 
gedichten legt naast die van Secundus (een fraaie fonkelnieuwe vertaling van de hand 
van Rik Deweerdt vind je trouwens in Kleio 45.4, 46.3 en 47.3). Misschien slaagt 
Lernutius er niet steeds in de intensiteit en de poëtische spankracht van zijn 
luisterrijke landgenoot te evenaren. Maar zijn poëzie is en blijft voldoende 
aantrekkelijk om ook los van zijn grote literaire model naar waarde te worden 
geschat. Daar draagt de knappe vertaling van Tom Ingelbrecht zeker toe bij. 
Trefzeker weet hij het rijke klankspel van Lernutius in zijn Nederlandse verzen te 
imiteren. De vertaling is voorzien van een nuttig nawoord en summiere noten die de 
vele mythologische verwijzingen toelichten. Jammer is wel dat er nergens wordt 
stilgestaan bij het – zeker voor minder ervaren hedendaagse lezers – niet altijd even 
duidelijke spel met voorgangers of bij de veel voorkomende, maar ons intussen 
vreemd geworden beelden en motieven, zoals de versmelting van zielen in de 
amoureuze kus. Maar met deze kritische kanttekening wil ik het leesgenot van de 
poëtische fijnproever zeker niet bij voorbaat bederven; in de vertaling van Tom 
Ingelbrecht vormen de Basia van Janus Lernutius een gedroomde gelegenheid om 
met de betere, niet-religieuze Neolatijnse poëzie kennis te maken. 
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