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Voorwoord d 

Hett proefschrift is een paradox. Het wordt geschreven in de eenzaamheid van de 
werkkamer.. Het is het werk en de verantwoordelijkheid van één man of vrouw. Maar het 
kann niet tot stand komen zonder de inbreng van anderen. Dat zijn de schrijvers van de 
geraadpleegdee boeken en artikelen - men vindt hen in de bibliografie -, maar ook degenen 
diee persoonlijk hebben bijgedragen, in verschillende hoedanigheden. Hun plaats is het 
voorwoord. . 

Mijnn leermeesters noem ik het eerst. Ik herinner mij met in de loop der jaren nog gegroeide 
waarderingg de lessen van de professoren Kamerbeek, Leeman en Ruijgh. Van hen heb ik 
geleerdd hoe belangrijk het is geduldig te lezen, de tekst zonder voorbarige interpretaties met 
zijnn betekenissen en verbanden op je te laten inwerken. Ik heb ervaren dat dat niet alleen 
geldtt voor de Klassieken, waarin ik ben opgeleid, maar ook voor de Byzantijnse teksten die 
ikk voor mijn onderzoek van de laatste jaren heb bestudeerd, waaronder het werk van de 
auteurr die het onderwerp is van dit proefschrift, Pseudo-Anastasius. 

Prof.. Veder, met wie ik een lange geschiedenis deel, die teruggaat tot de cursus Russisch 
vann de Militaire Inlichtingendienst in 1961-1962, is degene die eenjaar of acht geleden 
opmerktee dat hij "iets aardigs voor mij had". We hebben niet voorzien dat het onderzoek 
naarr het Griekse (lees: Byzantijnse) origineel van de beroemde Slavische hbornik van 1073 
zo'nn vlucht zou nemen, laat staan dat ik daarin zou stuiten op de Vragen-en-antwoorden van 
Pseudo-Anastasius.. Wat wij in het bijzonder delen, is de erkenning van het belang van de 
verbeeldingg voor de wetenschap van de tekstoverlevering, dat wil zeggen van de 
voorstellingenn die je je maakt van het proces van het copiëren en de handschriftentraditie. 

Hett staat vast dat de vriendelijke medewerking van Dr. Munitiz uit Birmingham beslissend 
iss geweest voor de totstandkoming van mijn proefschrift. Hij gaf mij al vóór de publicatie 
inzagee in de door hem bezorgde tekst van Abbas Anastasius, de voorganger en het model 
vann "mijn" auteur. Daardoor ben ik in staat geweest de door mij bestudeerde tekst en zijn 
auteurr veel preciezer te karakteriseren dan anders mogelijk zou zijn geweest. Ik hoop dat ik 
doorr de navolger Pseudo-Anastasius te typeren ook heb bijgedragen tot het scherper stellen 
vann het beeld van Abbas Anastasius. 

Mijnn waardering en dank gaan ook uit naar de collega's van het Instituut voor 
Vroegchristelijkee en Byzantijnse Studies aan de Katholieke Universiteit te Leuven, onder 
welkss aegis het onderzoek naar het hierboven genoemde origineel van de hbornik 
ressorteert.. Het merendeel van de benodigde handschriften - in de vorm van microfilms en 
-fichess - is mij door hen ter beschikking gesteld. Ik hoop en vertrouw dat zij met mij van 
meningg zijn dat de aandacht die aan Pseudo-Anastasius is besteed, ook ten goede komt aan 
hett grotere onderzoek. 

Dee faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam komt dank toe 
voorr het onderdak dat ik daar geniet als gastonderzoeker. 

Mijnn promotor prof. Van Gemert zeg ik dank voor zijn zeer actieve begeleiding. Veel 
belangrijkee inzichten zijn ontstaan en gegroeid in onze gesprekken. Zijn adviezen voor een 
juistee verantwoording van beweringen en conclusies, en voor een heldere indeling van de 
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stoff  heb ik graag ter harte genomen. Promotor prof. Lauxtermann heb ik bewonderd 
vanwegee de snelheid en intensiteit waarmee hij, later "ingestapt", zich in het omvangrijke 
materiaall  heeft ingewerkt, en de stiptheid waarmee hij mij heeft voorzien van een groot 
aantall  zeer ter zake doende op- en aanmerkingen. 

Mij nn meest dierbaren bewaar ik voor het laatst: Tootje, Gertjan en Coby, Annebeth en 
Casper,, de laatsten vergezeld van Hanne en Merel. Van deze twee kan gezegd worden dat 
zee niet beter wisten - nooit anders gezien hadden - dan dat opa nu eenmaal altijd aan zijn 
boekk zat te werken, of er met zijn gedachten nooit ver vandaan was. Voor de anderen was 
hett niet zo gewoon. Ze hebben mij - dat weet ik heel goed - gadegeslagen met enige en 
somss aanzienlijke bezorgdheid om wat niet zelden bedenkelijk obsessief werd. Maar ze 
delenn ook van harte mijn opluchting en tevredenheid, nu het boek er ligt. Het optreden van 
zoonn Gertjan als paranymf, naast mijn oude vriend Boudewijn, en de mooie omslag van de 
handd van Tootje mogen daarvan bewijzen zijn. 

Ikk draag het boek op aan Tootje. 

Amsterdamm / Overveen, november 2003 D.Tj.S. . 


