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RESUMEE EN NEERLANDAI S 

S A M E N V A T T I N GG I N H E T N E D E R L A N D S 

Johanness Geometres is een Byzantijnse veelschrijver  uit de tiende eeuw. Hij  is een 
vann de meest interessante literair e personages uit zijn tijd , die niet alleen over 
christelijk ee personen en objecten schrijft , maar  ook over  persoonlijke thema's en 
contemporainee gebeurtenissen. Het heeft echter  lang geduurd voor  zijn gedichten in 
hexameters,, elegisch distichon en dodecasyllaben (de Byzantijnse variant van de 
jambischee trimeter) werden uitgeven. In 1841 bezorgde Cramer een editie van 
driehonderdd van Geometres' gedichten, waarvoor  hij  zich baseerde op één manuscript 
uitt  de dertiende eeuw, Paris, suppi gr. 352, dat tegenwoordig in de Bibliothèque 
NationaleNationale in Parijs te vinden is. Hoewel Cramers editie een groot aantal fouten bevat 
-- hij  voegt bijvoorbeeld gedichten samen die in het manuscript door  tekens in de 
kantlij nn worden gescheiden - heeft zijn editie toch telkens als uitgangspunt voor 
lateree publicaties gediend, te weten die van Piccolos (1853, 99 gedichten, anoniem), 
vann Migne (1863, 258 gedichten in de Patrologia Graeca) en van Cougny (1890, 60 
gedichtenn in de Epigrammatum Anthologia Palatina, anoniem). Dit proefschrift bevat 
eenn nieuwe, kritische editie van Johannes Geometres' gedichten in hexameters en 
elegischee disticha en is voornamelijk gebaseerd op twee manuscripten: de hierboven 
genoemdee Paris, suppl. gr. 352 en de Vat. gr. 743, een manuscript uit de veertiende 
eeuww dat in de Bibliotheca Apostolica Vaticana wordt bewaard. Omdat het aantal 
studiess over  Geometres en zijn poëzie gering is, wordt in het eerste deel van het 
proefschriftt  aandacht besteed aan verschillende facetten van zijn werk: wie was de 
dichter,, in wat voor  periode leefde hij , welke bijzonderheden kenmerken zijn taal, zijn 
prosodiee en metriek, hoe werd zijn werk in later  tij d ontvangen en hoe zien de twee 
belangrijkstee manuscripten er  precies uit? 

Hoofdstukk I geeft een biografische schets van het leven van Johannes 
Geometres.. Bij  gebrek aan andere bronnen dienen zijn eigen gedichten hierbij  als 
uitgangspunt.. Als militai r  strijd t hij  lange tij d voor  zijn vaderland. Hij  schrijf t lovend 
overr  keizer  Nicephorus II  Phocas (963-969) en Basilius Parakoimomenos (regent van 
9766 tot 985). In 985 wordt hij  echter  door  keizer  Basilius II  de Bulgarendoder  uit het 
legerr  ontslagen. De rest van zijn leven slijt hij  naar  alle waarschijnlijkhei d in het 
Cyruskloosterr  in Constantinopel, maar  hij  onthoudt zich daarbij  niet van kritie k op de 
gangg van zaken in het Byzantijnse rijk.  De verschillende gebeurtenissen worden door 
dee dichter  meestal in bedekte termen beschreven. Het probleem van het 'lyrisch ik'  in 
zijnn gedichten, dat niet per  se met het historische personage Johannes Geometres 
hoeftt  samen te vallen, komt in hoofdstuk II  aan de orde. Aan het eind van hoofdstuk I 
volgtt  een lijst van werken van Johannes Geometres en een korte uiteenzetting over  de 
toeschrijvingg van de gedichten aan deze dichter. 

Hoofdstukk II  gaat over  de poëzie in de tiende eeuw. De culturele renaissance 
vann de negende en tiende eeuw was een periode waarin de belangstelling voor  de 
Oudheidd sterk opleefde en waarin vele collecties werden samengesteld en 
encyclopedischee werken werden geschreven (de Bibliotheca van Photius, de 
AnthologieAnthologie van Cephalas, het Ceremonieboek van keizer  Constantijn VI I  'De in het 
purperr  geborene', de Souda, etc). Uit de gedichten van Johannes Geometres blijk t dat 
hijj  in het bijzonder  vertrouwd was met de Anthologie. Was het culturele klimaat lange 
tij dd gunstig, in het laatste kwart van de tiende eeuw vond er  onder  Basilius II  de 
Bulgarendoderr  (985-1025) een omslag plaats, aangezien deze keizer  geen speciale 
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belangstellingg had voor  de belles lettres. Eén paragraaf in dit hoofdstuk is toegespitst 
opp de verschillende thema's van Geometres' poëzie, die getuigt van een symbiose 
russenn klassieke en christelij k elementen. Het 'lyrisch subject'  vertoont verschillende 
lagen::  nu eens verwijst de 'ik '  naar  de dichter, dan weer  is de 'ik '  een woordvoerder 
vann de christelijk e zondaar  in het algemeen of een personage waarin de dichter  zich 
verplaatstt  (dat kan Christus zijn, die vanaf een icoon als het ware tot de toeschouwer 
spreekt,, maar  het kan ook om een hert gaan, dat zich over  zijn ellendig lot beklaagt). 
Dee laatste paragraaf gaat in op de vraag voor  welk publiek Geometres schreef en wat 
dee relatie is tussen zijn werk en de beeldende kunst (iconen, fresco's, etc). 

Hoofdstukk II I  heeft betrekking op de literair e taal van Johannes Geometres en 
dee (epische) traditi e die hem heeft geïnspireerd. In zijn verzen klinken met name 
Homerus,, Gregorius van Nazianze en de Anthologie door. Er  bestaan weinig studies 
overr  het literair e Grieks uit de middenbyzantijnse periode, omdat dat vaak als 
oninteressantt  wordt afgedaan. Ten onrechte, want het gaat om een levende taal 
waarbijj  auteurs creatief gebruikmaken van het werk van hun voorgangers. Eén 
paragraaff  is aan het werkwoord gewijd, in het bijzonder  aan het aspect in gebeden: 
Geometress maakt frequent gebruik van de praesensstam en sluit in dit opzicht beter 
aann bij  de heidense schrijvers uit de klassieke Oudheid dan bij  de christelijk e 
schrijverss vanaf de late Oudheid, die zich bij  gebeden steeds vaker  van de aoristus 
gingenn bedienen. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van veel voorkomende 
stijlfiguren . . 

Hoofdstukk IV betreft de prosodische en metrische bijzonderheden van 
Johanness Geometres' hexameters en elegische disticha, die belangrijk zijn voor  de 
editiee van de tekst en voor  de waardering van zijn gedichten. Er  wordt allereerst een 
vergelijkin gg gemaakt met de hexameters van diverse voorgangers, waaronder  die van 
Homerus,, Nonnus en Gregorius van Nazianze. Daaruit blijk t onder  andere dat de 
caesuracaesura media bij  Geometres opvallend vaak voorkomt (in 20% van de hexameters). 
Ookk wordt ingegaan op de accentuering, die bij  Geometres (in tegenstelling tot zijn 
voorgangerss uit de vijfd e tot en met de zevende eeuw) niet erg streng is gereguleerd. 
Naarr  de lijst van prosodische en metrische bijzonderheden wordt in de noten bij  de 
gedichtenn regelmatig verwezen. 

Inn hoofdstuk V bespreek ik het lot van de gedichten van Johannes Geometres 
sindss hun ontstaan. Na de meestal lovende kritieken op zijn theologische en retorische 
werkenn in proza en poëzie in de elfde tot de vijftiend e eeuw, volgen de eerste edities 
(tee beginnen met een reeks edities van zijn populaire Hymnen) in de zestiende en 
zeventiendee eeuw. Geometres' naam figureert in verschillende encyclopedieën uit de 
zeventiendee eeuw. De gedichten in dodecasyllaben, hexameters en elegisch distichon 
wordenn in de zeventiende eeuw herontdekt door  Leo Allatius, maar  zoals ik hierboven 
vermelddee uiteindelij k pas in de negentiende eeuw uitgegeven, door  achtereenvolgens 
Cramer,, Piccolos, Migne en Cougny. Piccolos vindt zijn uitgave uit 1853 van 99 
gedichtenn eigenlijk te veel eer  voor  de dichter. Pas in de laatste decennia is de 
belangstellingg voor  Geometres' gedichten weer  opgeleefd, maar  tot op heden ontbrak 
eenn kritische uitgave. Dit proefschrift, waarin een editie van de gedichten in 
hexameterss en elegisch distichon wordt bezorgd, dicht een deel van deze lacune. Een 
technischee beschrijving van de twee belangrijkste manuscripten is te vinden in 
hoofdstukk VI , waarin ook enige notities staan over  de uitgangspunten van de editie 
(o.a.. over  de nummering van de gedichten, die de volgorde van het manuscript Paris, 
suppl.suppl. gr. 352 aanhoudt). 

Inn het tweede deel volgt de eigenlijke kritische editie. Het gaat om in totaal 63 
gedichten,, in lengte variërend van één vers tot honderden vij f tig verzen. All e 
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gedichtenn zijn vertaald en van een commentaar  voorzien, dat de structuur  analyseert 
enn literaire, filologische en geschiedkundige kwesties aan de orde stelt Behalve 
christelijk ee gedichten (bijvoorbeeld op iconen van de heilige Demetrius of Theodoras, 
maarr  ook een ecphrasis van de lente naar  aanleiding van Pasen, gebeden en 
confessies),, vinden we tevens gedichten op personages en gebeurtenissen uit de 
tweedee helft van de tiende eeuw (zoals op keizer  Nicephoros II  Phocas, op de oorlog 
mett  de Bulgaren of op de dood van de vader  van de dichter) en gedichten met een 
klassiekk onderwerp (bijvoorbeeld de Muzen of klassieke filosofen als Plato en 
Aristoteles).. Door  de combinatie van Griekse tekst, vertaling, lopend commentaar  en 
notenn zijn de gedichten niet alleen toegankelijk voor  specialisten in de Byzantijnse 
literatuur ,, maar  zullen ook (kunst)historici zich een oordeel kunnen vormen over 
Johanness Geometres en zijn tijd . 

Tott  slot volgt een appendix met een lijst met nummers en vindplaatsen van 
allee gedichten van Johannes Geometres, een bibliografie, een personen- en 
zakenindexx en verschillende illustraties bij  de gedichten. 
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Planchee 1: Icöne avec st. Démétrios, deuxième moitié du Xe s., ivoire, 19,6 x 12,2 x 1 
cm.,, Metropolitan Museum of Art, New York, the Cloisters Collection 1970 
(1970.324.3);; photocopie d'EvANS &  WIXOM 1997, 134. 



Planchee 2: Triptyque d'Harbaville, moitié du XIe s., ivoire, 24,2 x 28 cm., Musée du 
Louvre,, Département Objets d'Art, Paris (OA 3247); photocopie d'EvANS &  WIXOM 

1997,, 133. Cf. aussi Ie triptyque de Palazzo Venezia a Rome, qui date du Xe s. et qui 
appartenaitt vraisemblablement a Constantin VII . 



Planchee 3a: fresque coptique de la rcdaKTpo^o-öaa, monastère d'Apa Jérémie, 
Saqqara;; Musée coptique, Cairo (8014); photocopie de VASSILAKI 2005, plate 1. 
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Planchee 3b: fresque de la Madonna del Pilerio, XII e s., Cathédrale de Cosenza; 
photocopiee de VASSILAKI 2005, 287, planche 23.1. 



Planchee 3c: Icóne avec la raA.ccKTpo<t)o-Dca, environ 1250-1350, tempera sur bois, 
19,33 x 17,5 cm., Monastère de Sainte Catharine, Sinaï; photocopie d'EvANS 2004 
357. . 



Planchee 3d: St. Luc qui dépeint la Sainte Vierge par Rogier van der Weyde, 1435, 
huilee et tempera sur bois, 137,7 x 110,8 cm.. Museum of Fine Arts, Boston, MA. 



Planchee 4: boïte franque avec Ie Christ dans une mandorle, environ 1100, ivoire, 
Staatlichee Museen, Berlin; photocopie de DRONKE 2003, planche 6. 
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Planchess 5a-c: Ie manuscrit Law: Plut. VI23, XIe s. Le Christ est représenté deux fois 
surr le même bateau au f. 16, sur deux bateaux différents au f. 70 et sur trois bateaux 
différentss au f. 120v. 



Planchee 6: Icöne avec l'Echelle Spirituelle de Jean Climaque, fin du XII e s., tempera 
ett or sur bois, Saint monastère de Sainte Catherine. Sinaï; photocopie d'EvANS 2004 
337. . 



Planchee 7: localisation du monastère xd Küpou (indiqué par Mon. ta Kyrou), 
parr Albrecht Berger, dans STRIKER &  DOGAN KUBA N 1997, 9. 



Planchee 8: fresque avec la Sainte Vierge et l'échelle, XIV e s., Kariye Djami, 
Constantinople;; photocopie d'UNDERWOOD 1966-75, III , 438. Cf. I, 224-25 pour la 
description. . 



Planchee 9: Mosaïque de 1'Ascension du Christ, entouré par les archanges, les apótres et la 
Vierge,, coupole de St. Sophie de Thessalonique, environ 880-85; photocopie de CUTLER 
&&  SPIESER 1996, 110, planche 81, cf. aussi 112-13 planches 82-83 et p. 116 planche 86: 
peinturee murale de 1'Ascension, coupole. El Nazar. Göreme 1, 925-50. 



Planchee 10: Icöne avec la Dormition, deuxième moitié du Xe s., ivoire, 13 x 11.2 x 1.7 
cm.,, Collection Este, Modena, Kunsthistorisches Museum Wien, Kunstkammer 
Viennaa (8797); photocopie d'EVANS &  WIXOM 1997, 155. 
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