
DÉSIRÉ DE ROOIJ 

-“ODI ET AMO”- 
CATULLUS, POETA NOVUS 

 

In zijn Chronica vermeldt Sint-Hiëronymus dat in 87 v.Chr., in de 173e Olympiade, 
“Gaius Valerius Catullus, scriptor lyricus, Veronae nascitur”, en in 58/57 v.Chr.: 

“Catullus XXX aetatis suae anno Romae moritur.” 
Op grond van verschil in de ‘Fasti Consulares’ en van interne aanwijzingen in zijn 

gedichten houdt men tegenwoordig voor Catullus’ leven  84-54 v.Chr. aan. 
 

Geboortig uit een belangrijke 
familie (zijn vader was bevriend 
met Caesar), bracht hij zijn leven 
hoofdzakelijk in Rome door, 
afgewisseld met verblijf in zijn 
landhuizen in Sirmio aan het 
Gardameer en Tivoli bij Rome. 
In het jaar 57/56 v.Chr. reisde hij 
in het gezelschap van de 
propraetor Memmius, zelf ook 
dichter, naar Bithynië aan de 
Zwarte Zee en bezocht het graf 
van zijn broer in Troje. Kort 
daarop stierf hij, waarschijnlijk 
in Sirmio. 
Van zijn werk zijn er, naar de 
editio princeps van 1472 in 
Venetië, 116 dichtwerken 
overgebleven. Drie daarvan 
rekent men niet meer tot zijn 
oeuvre. Carmina 1-60 zijn korte 
lyrische gedichten in verschillende metra. 
Carmina 61-68 zijn langere gedichten: zeven 
hymnen en een epyllion (carmen 64), een klein 
epos in dactylische hexameters over de bruiloft 
van Peleus en Thetis, waarin ook Theseus en 
Ariadne voorkomen. Carmina 69-116 zijn korte 
epigrammen. 
25 (eventueel 27) van Catullus’ Carmina zijn 
voor zijn geliefde Lesbia, volgens Ovidius (43 
v.Chr.-17) een pseudoniem, volgens Apuleius 
(123/125-170/180 AD) was dat Clodia, 
toenmalig echtgenote van de militair en consul 
Metellus Celer. Deze Clodia beschuldigde 
Marcus Caelius Rufus, haar vriend na de dood 
van haar man, van een poging tot vergiftiging. 
Cicero als advocaat verdedigde hem, zie zijn Pro 
Caelio, waarin hij haar als slet neerzet. Hij had 
hierin misschien wel enigszins gelijk, aangezien 
we uit Catullus’ gedichten kunnen opmaken dat 
ze, tot zijn verdriet of woede, zeker vijf andere 
minnaars had. Clodia was de zuster van de 
tribuun Publius Clodius Pulcher, een vijand van 
Cicero. Tot zover iets over de intriges in deze 
tijd. 
Naast hetero- was homoseksualiteit Catullus niet 
vreemd, getuige zes (of acht) liefdesgedichten 
voor zijn vriend Iuventius. 
 

LATE ROEM 
Was Catullus in de Romeinse 
oudheid aanvankelijk zeer 
bekend (bij Ovidius, Vergilius, 
Propertius, Horatius en vele 
anderen), in de christelijk-
Romeinse tijd verdwijnt hij 
goeddeels uit beeld. Pas in de 
10e eeuw en vooral in de 
12e/13e eeuw kreeg men 
literaire belangstelling voor 
dichters als Ovidius en 
Catullus. Zijn er van Ovidius 
sindsdien vele manuscripten 
overgeleverd, van Catullus zijn 
er dat tot heden slechts drie (in 
Oxford, Parijs en het Vaticaan). 
De eerste melding van een 
carmen van Catullus is door 
bisschop Roterio van Verona in 
966. In 1330 ontdekte 

Campesani in een stapel manuscripten Catullus’ 
Carmina. De inspiratie en bekendheid hiervan 
neemt dan enorm toe – zie Petrarca, Poliziano, 
Ronsard, Milton en anderen – tot op de dag van 
vandaag. In de late Middeleeuwen zijn er 
ongetwijfeld meer handschriften geweest, maar 
tot op heden niet bekend. Maximos Planoudes 
(ca. 1260-1305, een zeer geleerde monnik in 
Constantinopel, die Griekse werken in het Latijn 
en Latijnse in het Grieks vertaalde), heeft in zijn 
Anthologia wel enige verzen die sterk doen 
denken aan Catullus, maar noemt hem niet. Na 
de eerder genoemde editio princeps verzorgt de 
Leidse hoogleraar Scaliger (van oorsprong uit 
Sirmione!) in 1577 een tekstkritische uitgave, 
daarna volgen er meer, evenals (soms bewerkte) 
vertalingen (in ons land bijvoorbeeld  Hooft, 
Vondel en anderen). John Nott voegt aan zijn 
complete Engelse vertaling (1795) een lange lijst 
toe van antieke auteurs die Catullus noemen! 
Meer wetenschappelijke tekstkritische uitgaven 
zijn er vanaf begin 19e eeuw, evenals vertalingen 
van één of meer gedichten. Uit de 19e eeuw wil 
ik slechts enkele zeer mooie noemen:  Keats, 
Shelley, Wordsworth en vooral Mörike (zie Clas- 

Moderne buste van Catullus 
op het Piazza Carducci in Sirmione 
(beeldhouwer en jaartal onbekend) 

 

    → Lees verder op pagina XXVI 

Poëzie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Duizend kusjes 

 

       Eén kusje vraag ik je, 
       op mijn wang. 

 

       En daarna nog één, 
       op de andere. 

 

       En dan nog eentje 
       op mijn lippen. 

 

       En meer nog, ja 
       veel meer kusjes. 

 

       Honderd, duizend, 
       ontelbaar veel. 

 
         [Vrij naar Catullus] 

Denn. Reinds maakte deze prent 
naar aanleiding van het gedicht 
‘Duizend kusjes’ [vrij naar Catullus] 
van Marjolein Degenaar, 
en tegelijk als een hommage aan de 
uomo universale Leonardo da Vinci, 
van wie Teylers Museum in Haarlem 
momenteel een dertigtal tekeningen 
tentoonstelt. 

Amphora – XXXVII.4 [ XXV ] december 2018


