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55 Het selectieproces 

5.11 Eigen thematiek 

PsAA bedoelde de AA-vragen die hij ter bewerking uitkoos niet als een voor AA's collectie 
vann '103' representatieve selectie. Hij liet zich leiden door een eigen thematiek, die hij ofwel 
all  eerder voor zichzelf had geformuleerd, ofwel aan de hand van de lectuur van AA's 
collectiee ontwikkelde en vaststelde. In 4, Thematiek' is ze uitvoerig weergegeven. PsA's 
thematiekk is beperkter dan die van AA, die veel meer probleemgebieden bestrijkt, zoals 
exegesee ('Wat is de efod uit het Oude Testament?'), filosofie ('Wat is de ziel, en waar 
bevindtt die zich?') en psychologie ('Waardoor hebben mensen zo verschillende 
karakters?')39,, gebieden die PsA niet interesseren. Zich bepalend tot de vragen die bij zijn 
thematiekk passen, koos hij 27 AA-vragen ter bewerking. Aan nog eens acht vragen 
ontleendee hij gedeelten, van enige woorden tot passages. Doordat PsA's thematiek een 
eigenn volgorde van onderwerpen inhoudt, die niet overeenkomt met die in AA's collectie, 
hadd het selectieproces een - voor de beschouwer - grilli g verloop. Nu eens ging PsA voor 
dee volgende vraag vooruit, dan weer achteruit in AA's collectie; nu eens sloeg hij een groot 
aantall  AA-vragen over, dan weer een klein (zie p. 28 voor een overzicht en een grafische 
voorstellingg van het selectieproces). Dat het selectieproces een planning over verscheidene 
vragenn kon inhouden bewijst onder meer de bijzondere samenhang tussen de vragen PsA 
211 en 22 (zie de inleiding tot het Commentaar bij vr. 21). 

5.22 Gebruik 

PsAA gebruikt 27 AA-vragen voor zijn collectie. Door samenvoegingen maakt hij daaruit 23 
PsA-vragen.. Tweemaal voegt hij twee AA-antwoorden samen tot één, éénmaal maakt hij 
vann vier AA-antwoorden één, en éénmaal gebruikt hij één AA-antwoord voor twee van de 
zijne.. Zie respectievelijk PsA 6 (= AA 52 + 78), PsA 18 (= AA 29 + 30), PsA 8 (= AA 25 
++ 38 + 33 + 35); AA 33 wordt gebruikt in PsA 3 en 8. 

"Gebruiken""  is een term die uitleg behoeft. Meestal neemt PsA van AA een hele 
épcotanÓKpiaiq,, vraagstelling en antwoord, ter bewerking. Bij de samenvoegingen 
vervallenn vraagstellingen: bij de twee samenvoegingen van twee AA-èp(OTcmoKpio-eic, 
vervaltt telkens één vraagstelling, bij de ene samenvoeging van vier AA-vragen vervallen 
driee vraagstellingen. Tweemaal, voor PsA 3 en 7, neemt hij de vraagstelling van AA over 
(mett wijzigingen), maar vervangt hij het hele antwoord door één van hemzelf. 

5.33 Ontlening 

Daarnaastt is er een andere vorm van gebruik. Van acht AA-vragen neemt PsA een onderdeel 
vann het antwoord over, van enige woorden tot een aantal regels, en voegt dat in in zijn eigen 
antwoorden.. Ik spreek van "ontlening". Het zijn kennelijk deze onderdelen die PsA's 
interessee hebben gewekt, meer dan de vraag als geheel, en de invoeging gaat gepaard met 
relatieff  grote ingrepen: uit hun context gehaald, behoeven ze meer aanpassing dan de in 
bovengenoemdee zin "gebruikte" teksten40. 

399 Zie resp. AA 98, 19 en 27. 
4 00 In de teksten zijn de ontleningen, in overeenstemming met PsA's opzet, zonder onderscheid met de 
overigee tekst opgenomen. In noten wordt op hun status van ontlening en op hun herkomst ingegaan. 
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PsAPsA 's selectie uit AA en het selectieproces grafisch voorgesteld 

PsA A 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 0 
II I 
12 2 

= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 

AA A 
1 1 
6 6 
33 3 
36 6 
47 7 
522 + 78 
411 (+ «67) 
255 + 38 + 
188 (+ «48 
73 3 
45 5 
83 3 

333 (iterum) + 35 
f90) ) 

PsA A 
13 3 
14 4 
15 5 
16 6 
17 7 
18 8 
19 9 
20 0 
21 1 
22 2 
23 3 

= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 

AA A 
55 5 
58 8 
88 8 
65 5 
101 1 
299 + 30 (+ -90) 
85 5 
622 (+ -79) 
17 7 
42 2 
23 3 

=:: "gebaseerd op, bewerking van . 
,, -48 ...: AA-vragen waaruit substantiële ontleningen zijn ingevoegd. 

PsA A 

-1 ,6,, etc: AA-vragen, gebruikt voor PsA-vragen (Zie hierboven 5.2, 'Gebruik'). 
--  67,  48, etc: AA-vragen waaruit substantiële ontleningen zijn ingevoegd (zie 5.3, 'Ontlening') 
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Eenn groot stuk van AA 90 is, in deels veranderde volgorde, in PsA 9 ingevoegd, samen met 
eenn stuk van 6 regels uit AA 48. Ook uit AA 67 en 79 zijn passages overgebracht, een korte 
naarr PsA 7 en een lange, van 13 regels, naar PsA 20. Kleinere ontleningen komen uit AA 
2,, 49 en 66: bijbelcitaten, die in PsA 1, 2 en 18 opduiken. Nog kleinere, woordcombinaties 
inn AA 18 en 37, vinden we terug in PsA 6 en 8. 

Dee AA-vragen waaraan PsA substantiële gedeelten ontleent, kunnen hem inhoudelijk 
hebbenn geïnteresseerd: 
-- AA 48, over de manieren waarop vergeving van God voor zonden kan worden verkregen, 
-- AA 67, over de vraag of de christen zich voor de communie van geslachtsgemeenschap 
moett onthouden ('met de eigen vrouw', '„.jrapa<tn)A,aTTecr0cu xf\q iöiac, ywaucóc/t!]), 
-- AA 79, over degenen die na een deugdzaam bestaan aan het eind van hun leven alsnog in 
zondee vervallen, en 
-- AA 90, over hoe de beproevingen door God te onderscheiden zijn van die door de duivel. 

Hett is duidelijk dat in elk geval AA 48, 79 en 90 qua strekking zeer goed passen bij het 
themaa 'berouw en zelfonderzoek' waaraan PsA zijn vragen 3 t/m 9 besteedt. Maar ook AA 
67,, die op het eerste gezicht wat al te specifiek lijkt , blijkt bij nadere beschouwing toch 
geschiktt om PsA's aandacht getrokken te hebben, omdat AA in het antwoord het dilemma 
'gestrengheidd tegenover teveel geduld' aan de orde stelt. Zowel het dilemma als het feitelijke 
onderwerp,, én de ontlening, vinden we in PsA 7 terug. 

Bijj  de AA-vragen waaruit kleine ontleningen door PsA in zijn vragen zijn ingevoegd, is dat 
anders: : 
-- AA 2, die het onderwerp 'inwoning', 'evoiK-noic/, van vr. 1 (AA én PsA) voortzet, is in 
feitee niet meer dan een - breed uitgewerkte - vergelijking van de inwoning met 
zwangerschap.. Daarom heeft PsA haar laten liggen, behalve het slot, een citaat uit de 
tweedee Corinthiërs-brief (uit 2 Cor 13:5). Dat vond hij goed passen bij het citaat uit dezelfde 
Brieff  (6:16) dat hij al had ingevoegd in vr. 1 (r. 20), en dat hij óók al in AA had gezien, te 
wetenn in AA 6, die hij had uitgekozen voor PsA 2 (r. 18-19). 
-- AA 37, over veelwijverij, zal voor AA, levend met mohammedanen, actualiteit hebben 
gehad,, voor PsA niet. Maar de uitdrukking 'cmö crtpf|vo\)<; KCCI a^opiaq 0eoü' is hem 
bijgebleven,, gezien PsA 8, r. 116-117: 'ctJtó atprivotx; KCCI GnaxaXr\q KCU uaM.ov 
ö<t>opiac,, 0eoü'. 

-- Ook AA 49, die gaat over de keus tussen het 'in de kerk', dus in het openbaar, dan wel 
'thuis',, 'èv TÜ> Tauieicp oov', om vergeving bidden, beschrijft een kennelijk 7de-eeuwse 
enn plaatsgebonden situatie, die buiten PsA's belangstelling valt. Maar de uitdrukking 'fj 
Jtpooeux'nn il èv ttp tauielcp GOV ywou.évr|' aan het slot van AA 49 kan hem op het spoor 
hebbenn gezet van Matthaeus 6:6: 'Zv öé, Ötctv rcpoaeuxfi. eïaeX9e eiq xó xauielóv aoi> 
...',, dat hij invoegde in PsA 2 (r. 56-58). 
-- Het citaat over de mus 'die niet valt zonder mijn Vader' (Mat 10:29) in PsA 18 (r. 76- 77), 
is,, gezien een tekstuele eigenaardigheid41, zeer waarschijnlijk ontleend aan het slot van AA 
66.. Maar de vraag als geheel ('door verhuizen aan de dood ontkomen') gaat teveel over wat 
nuu "milieu-aspecten" zou heten ('ongezonde lucht, bedorven water') dan dat ze PsA heeft 
kunnenn interesseren. 

Ziee het Commentaar. 
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5.44 Vertrouwdheid 

Dee ontleningen maken ons eens te meer attent op de grote vertrouwdheid van PsA met AA's 
helee collectie van '103'. Hieronder worden daarvan nog enige bewijzen van andere aard 
gegeven. . 

AAA 6, over de 'ware vereerders', lijk t aanvankelijk weinig interessant voor PsA: hij moet 
doorlezenn tot r. 17, waar het thema van de 'inwoning' verschijnt met 'cmax; (...) OIKTIOTI ó 
0eöc;; év oruxoö (i.e. de zondigende mens)'. Dat is het thema van vr. 1, zoals hij daar 
benadruktt heeft door anticiperende thematisering (zie het Commentaar bij vr. 1, r. 6-11, en 
6.55 'Anticiperend thematiseren' sqq.). Dat hij het hier terugvindt doet hem besluiten AA 6 te 
gebruikenn voor zijn vr. 2, als vervolg van vr. 1. Een parallel doet zich voor bij AA 35: pas 
inn het antwoord komt het zondigen 'zie, xó oóöjia' ter sprake, dat voor PsA aanleiding is de 
vraagg te gebruiken voor zijn voortzetting van het antwoord van PsA 8, over ïtopveia en 
ëv\mviaau.oii  (zie vr. 8, r. 60-66). 

PsAA geeft het slot van zijn vr. 10 een niet onmiddellijk uit het voorafgaande volgende 
wending.. De vraag begint met 'lichamelijke' (lees: sexuele) zondaars, en wordt vandaar 
uitgebreidd naar zondaars in het algemeen (die dat overigens mogelijkerwijs óf slechts in 
onzee ogen ['nap' fpiv u,èv .. . ' ], óf slechts tijdelijk ['vüv ui:v ...'] zijn). Zonder zichtbare 
aanleidingg brengt PsA in een eigen toevoeging (r. 22-eind) de zondigende rijken te berde. 
Dee verklaring moet zijn dat hij voor zijn vr. 11 AA 45 al op het oog had, over onrechtmatig 
verkregenn rijkdom, en dat hij met zijn tekst een brug aanbracht naar die vraag. 

Inn vr. 11, r. 4-6, stelt PsA de '<j>itaxp'yi)poi' verantwoordelijk voor een vals stuk bijbeltekst 
inn AA's vraagstelling (zie r. 1-3), dat het onrechtmatig vergaren van rijkdom lijk t te 
rechtvaardigen.. De ^iXdpyvpoi komen voor in Lucas 16, waaruit AA uitvoerig citeert in 
AAA 83. PsA heeft AA 83 uitgekozen voor zijn volgende vraag, vr. 12, en voegt daar zelf, 
onderr andere citaten, nóg twee Lucas-citaten toe, waarvan één uit hoofdstuk 16. Zulk 
vooruitlopenn op nog te bewerken AA-tekst wijst erop dat hij AA's werk op voorhand 
grondigg bestudeerd heeft (zie n. 143 voor de mogelijkheid dat PsA door een Chrysostomus-
tekstt op de vervalsing attent is gemaakt). 

PsAA schrapt van AA 30, die hij gebruikt voor zijn vr. 18, de slotwoorden en vervangt ze 
doorr een eigen tekst (r. 110-eind). AA hekelt daar de 'astrologen', die menen dat de wereld 
bestierdd wordt door de bewegingen der sterren, 'tectxa xaq Kivfjaeiq KCU 5t»oeiq Kal 
avaxo^ac,, xtov acxpcov 8ioiKeIa0ai xöv icóau.ov' (r. 106-107). AA's tekst, hoewel 
geschrapt,, blijf t een rol spelen, doordat hij PsA naar AA 85 voert, over het Lot, de 
'ajtpovór|xoqq KÓauxru 5ioiicT|cn.<;' (zie PsA 19, r. 4). Hij gebruikt haar voor zijn volgende 
vraag,, vr. 19. En in de slotpassage, die hij zelf toevoegt, herhaalt hij de strekking en echoot 
hijj  sommige woorden van de geschrapte AA-tekst (zie het Commentaar). 

Vertrouwdheidd met AA is conditie voor PsA's methode van anticiperend thematiseren, 
uiteengezett in 6.5, 'Anticiperend thematiseren' sqq., waarmee hij het inhoudelijk verband 
vann de vragen versterkt. 

Wee zien PsA dikwijl s AA-woordenen -uitdrukkingen in eigen tekst overnemen, zowel van 
dee ene in de andere vraag als binnen de vragen. Zo zegt AA in het begin van het antwoord 
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vann zijn vraag 33 dat de zondaar vergiffenis krijgt als hij 'duvrioiKatcoi; Kal \n\ Kpivcov 
ètépouc,'' is. PsA gebruikt dat antwoord, met weglating van het begin, van het begin, in zijn 
vr.. 8 (zie r. 30 sqq.). In PsA 9 neemt hij van AA, in een reeks van zonden, het 'Kpiveiv 
aXA-cuc,'' over, en vult dat aan met 'r\ (...) uvr|aiK:aK£iv'(r. 21)42. 

Voorbeeldenn van woorden en uitdrukkingen die PsA nog in dezelfde vraag van AA 
overneemt,, precies zo, of in een verwante vorm, zijn deze: 
-- Voor zijn vr. 17 kiest PsA AA 101 ter bewerking, die handelt over het kwaad dat de 
heidenenn de christenen aandoen. Om een reden die ik in het Commentaar verklaar, schrapt 
hijj  AA's antwoordbegin, maar de daarin voorkomende zin '(De heidenen ...) èpYd^ovxca 
(...)) anep OÜK apécKei T<5 0euY (zie r. 7) neemt hij over in zijn vervangende tekst, in een 
ietss andere vorm: '... \ir\  dpécKOvtcc TG) 0eo> öiartpóVrcouaiv' (r. 17). 
-- In vr. 18 geeft PsA, in navolging van AA, toe dat sommige gevallen van gewelddadige 
doodd volgens Gods wil geschieden. PsA voegt toe 'TÏOAAÖKIC, érci TWV duexavÓT|Ta 
auapTctvóvTcov'' (r. 67). Goedbeschouwd is '«oM-diac/ overbodig, maar juist dat brengt 
onss dichtbij PsA's ge-involveerdheid in AA's tekst. AA gebruikt het geregeld: r. 15: 
'Siicaioii  710M.ÖKIC, fkaico öavdxq) TeXeincöai', r. 17: xivac, ^èv yap óaiovc, dvSpaq 
jioM-dtKic,, ó öeöq auyxwpeï ... dvaipeBfjvai', r. 26: 'aXkoi 5é tivec, ... 7toX,A.ÓKiq 
neipacnaoïc,, ...7tapa5t6ovtai', en verderop "'Iacoc, 8è 7roXA.aKic, KOU, vnö Qeov ^o\>Xf\<; 
tivèqq ... leXevxaai ... (r. 80). PsA heeft zich zo ingeleefd in AA's tekst dat, in een 
vergelijkbaree context, AA's woordgebruik zich bij hem opdringt. 

Somss is de overname vrijer, en kan van "echoën" gesproken worden, zoals in PsA's 
herhalingg van AA's aanval op de astrologen, hierboven al genoemd. Zij handelen uit 
onwetendheidd (AA: "... ÖYVOOÜVTEC, ...' [zie vr. 18, r. 105], PsA: '... avor\ï(aq ...', zie 

ookk "... övoictv ...'[vr. 19, r. 9 en 11]), en goddeloosheid (AA: "... dOeïav ...'[vr. 18, r. 
105],, PsA: '... daépe iav ...'[vr. 19, r. 11]); volgens AA noemen de astrologen de 
astrologiee 'TIOITITIKTI V Tfjc, yevvfiöeox;' (vr. 18, 107-108), terwijl volgens PsA de Farizeërs 
'Yévvriaivv (...) Öo£,d£o\)oV (vr. 19, r. 9-10). 

422 Dit is één van die gevallen waarin alleen wij, die beschikken over PsA én AA en hen naast eikaar kunnen 
leggen,, PsA's ingrepen kunnen doorzien. 


