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DATABASE

WIE ZIJN WIJ?
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BYZANTINE

BYZANTIUM:
WAAR EN 

WANNEER?



DE BYZANTIJNSE PERIODE
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330
Constantijn maakt 

Constantinopel tot hoofdzetel 

476
Val West-Romeinse Rijk

527- 565
Keizer Justinianus I

1204
Constantinopel ingenomen door 

kruisvaarders

1453
Val van 

Constantinopel



HET BYZANTIJNSE RIJK (ca. 555)
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HET BYZANTIJNSE RIJK (ca. 1180)
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BOOK

BOEKPRODUCTIE: 
MANUSCRIPTEN



BYZANTIJNSE BOEKPRODUCTIE
Manuscripten
→ manus + scribere
→ perkament < dierenhuid
→ boek-vorm

Scriptoria
→ in Byzantijnse kloosters
→ monniken
→ vooral in Constantinopel, maar ook daarbuiten
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BYZANTIJNSE BOEKPRODUCTIE
Byzantijnse boeken

→  Grieks
→  vooral christelijke werken

● Bijbel
● teksten gebruikt in de mis

→  maar ook: 
● werken uit de Griekse oudheid
● Byzantijnse literatuur
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British Library, Add. 28815 (10de eeuw)
Online beschikbaar via http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_28815  

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_28815
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Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana (BML), Plut. 28. 25 
(14° eeuw)

Online beschikbaar via 
http://mss.bmlonline.it/Catalogo.aspx?Shelfmark=Plut.28.25
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Folio 36 recto

f. 36r

Folio 35 verso

f. 35v
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EPIGRAMS

BOEK-
EPIGRAMMEN?



BOEKEPIGRAMMEN
→ korte, metrische teksten die iets zeggen over:

●  het manuscript waarin ze overgeleverd zijn
‐  de kopiist
‐  de opdrachtgever
‐  de lezer

●  de tekst waarbij ze overgeleverd zijn
- de tekst
- de auteur

→ heel populair in Byzantijnse periode
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BOEKEPIGRAMMEN
IN THE PICTURE
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VOORBEELD 1
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VOORBEELD 1
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VOORBEELD 1

21

ἄλφα λιτὰς χρύσου λοιμὸν | στρατοῦ ἔχθος ἀνάκτων·

Alfa: gebeden van Chryses; pest in het leger; vijandschap 
onder de heersers.

London, British Library, Harley 5600 (1466) – f. 16r

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/24119 

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/24119


VOORBEELD 2
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VOORBEELD 2
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VOORBEELD 2

·:· λόγους ἀτερπεῖς πολλὰ μοχθήσας γράφεις |
ἀνιστορήτως βάρβαρα πλέξας ἔπη· |
γωλεία γρώνας οὖσα καὶ τυκίσματα. |
σὺν ὀρθαγῆ τε κρίμνα καὶ λυκοψία· |
μόνον νέοις ἱδρῶτα μωρὲ λυκόφρον. |
οὐδὲν γὰρ ἄλλο πλὴν | νοὶ λήρων | λό|γ|ο|ι|

Lycophron, you fool, spending much labour at writing 
unpleasant phrases and ignorantly weaving awkward words, 
goleia, gronas, ousa, and tykismata
together with orthage, krimna and lycopsia – 
nothing but sweat for the young students 
and vain, stupid sentences.
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Heidelberg, Universitätsbibliothek, Palat. gr. 18 (13de eeuw) - f. 96v

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/22867 

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/22867


VOORBEELD 3
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VOORBEELD 3

+ χ(ριστ)ὲ δίδου πονέοντι τεὴν πολύολβον ἀρωγήν.

Christus, geef aan de zwoegende (kopiist) jouw kostbare hulp.
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Oxford, Bodleian Library, Barocci 194 (15de eeuw) - f. 116r

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/19863 

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/19863


VOORBEELD 4
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VOORBEELD 4
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VOORBEELD 4
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Paris, Bibliothèque Nationale de France (BNF), Coisl. 242 (10de eeuw) - f. 374 bis r.

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/21452 

+ μὴ τεμνέτω τίς | φύλλα τὰ τῶν | βιβλίων +

Niemand mag bladen uit boeken wegsnijden!

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/21452


WEGWIJS IN DBBE
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DBBE HOMEPAGE
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DBBE HOMEPAGE
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DBBE HOMEPAGE
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1. MANUSCRIPTEN
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1. MANUSCRIPTEN
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1. MANUSCRIPTEN
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1. MANUSCRIPTEN
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2. OCCURRENCES
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2. OCCURRENCES
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2. OCCURRENCES
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3. TYPES
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3. TYPES

42



OPDRACHT IN DE 
BREAKOUT ROOMS
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SAMENGEVAT
- Boekepigrammen werden vaak hergebruikt

● Variatie: aangepast aan context
● Voorbeeld uit oefening: verschillende versie bij verschillende 

hoofdtekst
● Andere variatie is mogelijk
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DE REIZIGER KOMT AAN

+ ὥσπερ ξένοι χαίρου|σιν ἰδειν πατρίδα, |
οὕτως καὶ οἱ γράφον|τες βιβλίου τέλος +

Zoals reizigers zich verheugen hun vaderland te zien,
Zo verheugen ook schrijvers zich het einde van het boek te zien.
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Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana - Ottob. gr. 12, f. 202r (12de eeuw)

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/18056 

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/18056


DE REIZIGER KOMT AAN

ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν π(ατ)ρίδα· |
(καὶ) οἱ θαλατεύοντες εὑρεῖν καλὸν | λοιμένα,
οὕτος (καὶ) οἱ γράφοντες:- | ἰδεῖν βιβλίου τέλος:-

Zoals reizigers zich verheugen hun vaderland te zien,
En zeelui om een mooie haven te vinden,
Zo verheugen schrijvers zich het einde van het boek te zien.
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Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 5, Cod. 25 - f. 226r (15de eeuw) 

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/19149 

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/19149


DE REIZIGER KOMT AAN

Ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πατρίδα.
καὶ οἱ θαλαττεύοντ(ες) | ἰδεῖν λιμένα.
καὶ οἱ πραγματεύοντες ἰδεῖν· τὸ κέρδος
καὶ οἱ ἀσθε|νοῦντες ἰδεῖν υγείαν, οὕτω
κ(αὶ) οἰ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου | τέλος:-

Zoals reizigers zich verheugen hun vaderland te zien,
En zeelui om een haven te vinden,
En kooplui om winst te zien,
En mensen die ziek zijn, om gezondheid te vinden, zo
Verheugen schrijvers zich het einde van het boek te zien.
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Rome,- Biblioteca Vallicelliana F 25 - f. 32r (1397)

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/18670 

https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/18670
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Volg ons op Facebook en Instagram!

Website: dbbe.ugent.be

Email: dbbe@ugent.be


