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plaatsen plus Arkadië en de Mani, voorafgegaan door een 

korte historische inleiding. Achterin biedt de Tijdlijn een 

overzicht van de Myceense tijd tot heden. Een uitgebreide 

Index van geciteerde auteurs (antieke en latere), inclusief 

hun jaartallen en een korte omschrijving, geeft houvast wat 

de minder bekende namen betreft. Handig is de verwijzing 

naar de pagina(’s) waar zij worden geciteerd. 

De overzichtskaart is helaas met weinig contrast afgedrukt, 

waardoor het identificeren van de plaatsen lastig is. Het boek 

is verder ruim geïllustreerd, in kleur en zwart-wit. Ook de 

zwart-wit afbeeldingen hebben niet altijd een goed contrast, 

zie bijvoorbeeld het befaamde Myceense harnas van Dendria 

in het Museum van Nafplion op pagina 135. 

De auteurs starten hun route bij Korinthe en gaan dan 

kloksgewijs de Peloponnesos rond, van Argolis via Sparta en 

Messene naar Olympia en ten slotte Sikyon. De vertalingen – 

op een heel enkele na alle van de auteurs zelf – bieden een 

prima manier om elke plaats voor de reiziger tot leven te 

laten komen. Daarbij hebben zij ook treffend latere schrijvers 

gebruikt. Zo komen we bij Nafplion op pagina 94-5 Vondels 

Palamedes tegen, bij het Venetiaanse fort Palamidi hoog 

achter de stad. Van Vondels treurspel uit 1625, een allegorie 

op de executie van Van Oldenbarneveldt, gaan de auteurs 

vloeiend naar een andere invloedrijke politieke moord,

ditmaal (in 1831) op Ioannis Kapodistrias, de eerste gekozen 

gouverneur van Griekenland. En om in Argolis te blijven: in 

Heinrich Schliemanns Selbstbiographie lezen we over de 

dagroutine van de opgraver in Tiryns (pagina 141-2). Dat het 

er bij de jacht op oudheden af en toe niet zachtzinnig aan toe 

ging blijkt uit de activiteiten van de Franse priester Fourmont 

in 1739-1740. De auteurs citeren hem onder de titel ‘Een 

Franse vandaal in Sparta’.

De auteurs geven aan dat zij niet naar volledigheid hebben 

gestreefd. Toch miste ik twee plaatsen die ook uit de 

literatuur bekend zijn: Tegea in Arkadië, en Monemvasia in 

Laconië. Tegea is vooral bekend vanwege de tempel van 

Athena Alea, door Pausanias zelfs de mooiste in de hele 

Peloponnesos genoemd (8,45,4-5), en in de 4de eeuw 

voorzien van de befaamde sculpturen van Skopas. Het 

nieuwe museum uit 2014 kreeg recent een European 

Museum Award. En Monemvasia is bovenal rijk aan fraai 

Byzantijns erfgoed.

Verder niets dan lof over dit boek, een literaire reisgids die 

iedere serieuze reiziger – en thuisblijver – veel boeiende 

verhalen en informatie over de Peloponnesos zal verschaffen!

Thea L. Heres 
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Kussen uit de 16de eeuw

Vrijwel iedereen die op de

middelbare school een paar jaar 

Latijn heeft gehad, kent wel de

‘kusgedichten’ van Catullus: ‘Da 

mi basia mille, deinde centum | dein mille altera dein secunda

centum ...’ (‘Geef me duizend kussen, daarna honderd, dan

weer duizend en opnieuw honderd ...’) Dit inspireerde de 

Neolatijnse dichter Janus Secundus (1511-1536) – ondanks 

zijn korte leven de beroemdste Nederlandse dichter ooit! – tot 

een bundel met negentien meesterlijke Basia, waarin de 

gedichten ‘gaan over’ kussen, maar ook zelf als het ware

kussen zijn van de dichter naar de lezer. Zoenen in oudheid en

renaissance betekenden meer dan nu: men vond dat de ziel

van de twee kussers in elkaar overgingen. Ook vóór Secundus

waren er wel kusgedichten geschreven, maar hij tilde de Basia 

op tot een apart genre. Zijn gedichten werden nagevolgd door 

onder meer de Franse Pléiade-dichters en hebben zo de 

Europese letterkunde na zijn dood diepgaand beïnvloed. Dat

kwam mede doordat ze pasten in de petrarkistische traditie 

van liefdespoëzie met veel antithesen, paradoxen en

oxymorons die onder de toenmalige dichters en vogue was.

Secundus was geboren in Den Haag, maar zijn vader werd lid 

van de Hoge Raad in Mechelen. Het is dan ook niet verwon-

derlijk dat Secundus ook in de Lage Landen gelezen werd en

navolging genoot. Onder anderen de Bruggeling Jan Leernout 

of Janus Lernutius (1545-1619) werd door hem geïnspireerd

tot een bundel met negenentwintig Basia. Hij schreef trouwens

Het verhaal van Apollonius – 

Historia Apollonii Regis Tyri. 

Vertaling Vincent Hunink, 

inleiding Diederik Burgersdijk. 

Uitg. Verloren, 2018. 128 p. 

ISBN 978 90 8704 714 6 

€ 15

Het verhaal van Apollonius is 

de Nederlandse vertaling van 

een in het Latijn overgele-

verde roman van verder 

onbekende oorsprong die, 

vooral in de middeleeuwen, stevige nawerking heeft gekend. 

Apollonius van Tyr, een man van hoge afkomst, wordt op de 

vlucht gejaagd langs de (oostelijke) kusten van de 

Middellandse Zee, ontmoet op die weg zijn geliefde, maar 

verliest haar en hun dochtertje tot zijn wanhoop opnieuw. 

Terwijl hij zich in een leven van diepe rouw stort, volgt het 

verdere verhaal ook de avonturen van de twee vrouwen, die 

(soms) dankzij of (vaker) ondanks hun omgeving eervol weten 

te overleven en uiteindelijk in een gelukkig toeval elkaar en 

Apollonius terugvinden. Het is een verhaal van ‘goed overwint 

kwaad’, opgebouwd rond snel veranderende situaties, 

type-personages en een speels arsenaal aan raadsels (dat 

het belang van een goede opleiding in de verf zet). Toch biedt 

het ook een boeiende inkijk in het emotioneel veelbewogen 

leven van een groeiend hoofdpersonage, dat als rode draad 

doorheen de vertelling fungeert. 

Volgens de inleiding van Burgersdijk ‘ontbreekt het de [ons 

onbekende] auteur aan vertelkunst’ om een plaatsje te 

verdienen naast Dickens of Dumas, maar binnen de context 

van de antieke literatuur biedt de tekst enkele intrigerende 

troeven: de schijnbaar probleemloze mix van pagane en 

christelijke elementen, het spel met genres, de opmerkelijke 

vlotheid van de korte, haast theatraal aandoende dialogen en 

een druk spel met ruimte en objecten. We herkennen 

doorheen de plot kleine beetjes Odyssee en Vergilius, terwijl 

die typische goede afloop en de snelle opeenvolging van 

(storm-, piraten- en bedreigde liefdes)avonturen de tekst toch 

ook duidelijk verbinden met de antieke roman. Dickens en 

Dumas even buiten beschouwing gelaten, biedt dit werkje 

één van de vele waardevolle schakels tussen zulke antieke 

genres en de rijke receptie die het daarna geactiveerd heeft. 

Via verschillende bewerkingen in de middeleeuwen (waarvan 

de inleiding een uitgebreid overzicht geeft), heeft het zo zijn 

weg gevonden naar de moderne periode en – wie weet – die 

recentere romanauteurs wel een beetje beïnvloed?

Dit boekje heeft tot doel het verhaal van Apollonius van Tyr, 

vandaag nog te onbekend, toegankelijk te maken voor een 

modern publiek, waarbij specifiek de mogelijkheden voor het 

schoolcurriculum worden overwogen. De korte inleiding wordt 

gevolgd door een tweetalige uitgave van de Latijnse tekst 

(gebaseerd op de bestaande editie van Kortekaas) en een 

nieuwe vertaling door Vincent Hunink. De tekst is handig 

onderverdeeld in tussentiteltjes, die ook telkens de setting 

en betrokken personages kort vermelden. Het Latijn leest 

eenvoudig en dat vindt weerklank in de neutrale stijl die voor 

het Nederlands is gekozen. De vertaling is een vlotte page 

turner geworden die zijn doel om het verhaal van Apollonius 

meer ruchtbaarheid te geven bij hedendaagse lezers, best 

kan waarmaken. 

Tine Scheijnen


