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66 Methodiek 

6.16.1 Patroon 

Dee vergelijking van PsA met AA berust op de signalering, beschrijving en evaluering van 
dee tekstverschillen. Daaruit heb ik gaandeweg een theorie ontwikkeld omtrent de set van 
methoden,, de methodiek die PsA heeft toegepast voor zijn bewerking. In dit hoofdstuk 
wordtt die gepresenteerd. 

Onzee kennis van de wordingsgeschiedenis van PsA's collectie, hoe globaal ook (zie 1, 'Van 
Anastasiuss tot Pseudo-Anastasius'), laat ons inzien dat er verschillen zijn die mogelijk - en 
inn een aantal gevallen zeker - niet van PsA stammen, maar eerder ontstaan zijn. De 
apparatusapparatus criticus van Munitiz laat "PsA"-lezingen zien, die al in één of meer AA-
handschriftenn voorkomen: van die lezingen is het zeker dat PsA ze aantrof in het exemplaar 
vann de collectie van '103' dat hij onder ogen had. In die gevallen is er dus geen sprake van 
eenn ingreep, laat staan van een eigen bedoeling, van PsA. In de AA-tekst die ik telkens 
bovenn die van PsA afdruk heb ik de kennelijk door PsA aangetroffen lezingen aangebracht 

Zoalss uitgelegd in 10.1, 'De Ecorripioq-versie' baseer ik mij wat PsA betreft op de versie in 
dee ZwrrjpLog. Het ligt voor de hand dat tussen het eerste handschrift met de tekst van PsA 
enn de iJonjpiog-vtrsie enige - verlorengegane - handschriften hebben bestaan, waarin óók 
variantenn zijn ontstaan. Die zien wij in de Zcorqptog als verschillen tussen PsA en AA. 

Beidee zaken, de vondst van "PsA"-lezingen in AA-handschriften en de mogelijkheid van 
verschillenn die bij de PsA-transmissie van vóór de Eatijpiog zijn ontstaan, manen ons tot 
voorzichtigheidd bij het trekken van conclusies uit wat "scribale" verschrijvingen44 kunnen 
zijn,, maar ook bij verschillen die ik bijvoorbeeld aan PsA's methode van het "nivelleren" 
(ziee verderop 6.8, 'Nivelleren') zou willen toeschrijven: sommige kunnen eerder ontstane 
lezingenn zijn. Voorzichtigheid wil hier zeggen dat alleen die tekstverschillen bij het 
onderzoekk zijn betrokken waarin een patroon van opzettelijk ingrijpen kan worden gezien. 

6.22 'Auctoriale creativiteit' 

R.Picchio455 maakt een onderscheid tussen degenen die teksten bijeenbrachten met geringe 
inbrengg van henzelf, en samenstellers van verzamelingen met grote 'auctoriale creativiteit'. 
Dee strekking van zijn betoog was dat er hoe dan ook altijd auctoriale activiteit is: het verschil 
datt er is, is het verschil in 'level'. 

Hett is duidelijk dat PsA op de door Picchio gesuggereerde schaal hoog scoort: 
-- PsA neemt AA's tekst en reviseert / bewerkt die; 
-- PsA kiest citaten (die keus is door hem bepaald, wat een vorm van eigen inbreng is); 
-- PsA voegt eigen tekst toe; karakteristiek is de verbindende tekst en het commentaar bij en 
inn de citaten en citatenreeksen, van een eenvoudig 'Kai/«...' of 'Kal naXiv «...', en een 

4 33 In bij de tekst gevoegde noten heb ik van Munitiz' gereconstrueerde tekst afwijkende lezingen 
verantwoord. . 
444 Zie daarvoor bijvoorbeeld Reynolds & Wilson, Scribes and Scholars, p. 222-233. 
4 55 'Compilation and composition', p. 1. 
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minderr eenvoudig 'óp-oio*; 8è KCCI 'Ie^eKiriX, ÈK npoaamov xov 0eoü «jmcnv .̂..' (vr. 17, 
r.. 62), tot een zin als 'ópqtq öncoq ccöiKiav ei<; xö vyoc, XaX^oac, Kal éauxöv ctnoaxaxriv 
ÖJïo<|)f|vaqq Kaxd SiKcdav Kpioiv 0eoü éKnéïiicoKev' (ibid. r. 93-95), interpretatie van en 
commentaarr op een reeks Jesaja-citaten over de uit de hemel gevallen "Eüxr<t>ópo<;' (vr. 17, 
r.. 86-93)46. 

6.33 Psychologie van de bewerker 

Bewerkenn is naar zijn aard een vorm van het zich toe-eigenen van een tekst, in het geval van 
PsAA zowel naar vorm (structureel en tekstueel) als naar inhoud. In dit hoofdstuk wordt daar 
diepp op ingegaan. Hier en daar, echter, geven kleine verschillen de indruk aangebracht te 
zijnn met "zich de tekst toe-eigenen" als enig motief, zonder verderstrekkend oogmerk, 
bijvoorbeeldd waar PsA alleen maar een woord van AA door een synoniem vervangt, zoals 
hijj  doet in vr. 12, r. 10 ('dnEKCtXeaev' voor AA's 'tovóu^aaev') en in vr. 17, r. 48 
('ijjiocrrrjaovxai'' voor 'xmouévouciv' [r. 46]). Een bijzonder geval is het aansluiten van 
PsAA 22 bij vr. 21 met behulp van 'KCU Jtepi xoüxou néXiv' als eerste woorden van het 
antwoordd (vr. 22, r. 6), waardoor de suggestie versterkt wordt van een oorspronkelijk en 
coherentt werk, terwijl de voorbeeldvragen AA 17 en 24 in het werk van AA ver van elkaar 
staan.. Daarnaast echter toont hij een merkbaar respect voor AA's tekst, die hij in het 
algemeenn volgt als hij bij zijn intentie past, en soms waar dat niet of net niet het geval is, 
zodatt hij zichzelf in moeilijkheden brengt. Een voorbeeld hiervan zien we in dezelfde vraag, 
waarr PsA de beginwoorden van een zin laat staan, en daardoor in de rest van de zin 
grammaticalee verwarring laat ontstaan (zie vr. 12, r. 2-5 en het Commentaar). 

Eenn uit psychologisch oogpunt interessant trekje is dat PsA hier en daar kritischer lijk t 
tegenoverr AA's tekst dan bij het schrijven van eigen tekst. Zo schrapt hij het adverbium 
'dicpiPaic// (bij uavödveiv, ènioiacQai en vergelijkbare verba) als kennelijk overbodig, 
maarr gebruikt het zelf in een toegevoegde passage. En terwijl hij in een reeks van door AA 
genoemdee rampen 'ziekten' weglaat, omdat die, anders dan de andere, een natuurlijke dood 
teweegbrengen,, voegt hij ze in een eigen passage wel in. (Zie resp. vr. 16, r. 30 en vr. 18, 
r.. 32-33 en het Commentaar.) 

6.44 Scala van ingrepen 

PsAA wil met zijn selectie uit AA's vragen en zijn bewerking ervan een eigen intentie, met 
eenn eigen thematiek, tot uitdrukking brengen. Welke die mijns inziens zijn, heb ik 
beschrevenn in 3, 'PsA's intentie (...)' en 4, 'Thematiek' eerder in de Prolegomena. Hij 
maaktt een eigen tekst, waarin hij van AA handhaaft wat hij kan gebruiken, met aanvullingen 
vann zijn hand. Zijn ingrepen in AA's tekst laten zien dat hij uit is op een sterkere en meer 
persuasievee tekst. Hij gebruikt structurele middelen en inhoudelijke. Vaak zijn die duidelijk 
tee onderscheiden. Strikt structureel zijn bijvoorbeeld schrappingen van tekst, woorden, 
zinnenn of hele passages, waarmee PsA het blijkens de teneur van zijn werk niet oneens zou 
hoevenn te zijn, maar die hij kennelijk overbodig vindt. Strikt inhoudelijk zijn in- en 

466 Gaan we de verhouding na van eigen tekst en citaat, en tellen we daarvoor het aantal regels van elk, dan 
blijktt die 2 : 3 te zijn, mits we het meest a-typische geval, vr. 20, buiten de berekening houden: vr. 20 
eindigtt met een extreem lange passage van ca. 120 regels met verhalen over magiërs, vrijwel zonder citaten. 
Dee tekst is uitzonderlijk in PsA's collectie. Mét vr. 20 komen we op ca. 320 regels eigen tekst en ruim 310 
regelss citaat; zonder vr. 20 zijn dat respectievelijk ruim 200 en ca. 300. 
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toevoegingenn van eigen passages, waarin hij zijn eigen boodschap brengt, en uit de aard der 
zaakk geheel vrij is in de keus van zijn woorden. 

Daartusseninn is een scala van ingrepen, waarin structuur en inhoud zo niet samenvallen dan 
tochh elkaar meer of minder overlappen. Zo kan PsA, soms met een enkel woord, AA's tekst 
aanvullenn en van strekking veranderen, of door een andere woordvolgorde een verschil van 
nadrukk aanbrengen. Ingrijpender zijn vervangingen, van woorden, maar ook van zinnen: in 
dee regel beogen die, net als eigen-tekstinvoegingen, waaraan ze nauw verwant zijn, een 
bijstellingg van intentie. En een vaak toegepaste en kenmerkende methode, die van het 
aanbrengenn van een "rode draad" door de tekst is niet alleen een structuurversterking; de 
compilatorr vraagt daarmee ook uitdrukkelijk aandacht voor het (of een) thema van de vraag. 

Dezee methode, die van het anticiperend thematiseren acht ik de belangrijkste van de 
methodenn die PsA hanteert. Daarop volgen die van het "concretiseren" of "specificeren", en 
diee van het "verkorten". De laatste methode die ik heb onderkend, is die van het "nivelleren" 
("gladstrijken");; ze staat onderaan in PsA's methodiek, en nadert trouwens de stilistiek. 

6.55 Anticiperend thematiseren 

Ikk noem PsA's methode van thematiseren "anticiperend" omdat hij een woord, uitdrukking 
off  gedachte verderop in de tekst naar voren haalt - soms tot in de vraagstelling toe - en het 
daarmeee extra reliëf geeft, als thema-aankondiging. 

Inn vr. 1, over de 'volmaakte christen', citeert AA, als zijn antwoord al een eindweegs 
gevorderdd is (zie r. 15) uit Johannes 14:23: 'uovrjv nap' ccuxo) (= de volmaakte christen) 
no\.f\oo\\£,v',no\.f\oo\\£,v', en werkt dat in r. 17 uit: 'oiKo5ou£ÏTo:i ó oiKoq xf[<; yoxf\^\ waarmee het 
antwoordd geconcentreerd wordt op de inwoning van God en Christus in de christen. PsA 
schraptt AA's antwoordbegin, dat een nuancering is van de vraagstelling, omdat het de 
redeneringg vertraagt. In de vervangende tekst voert PsA dadelijk de christen op als 'oiKoq 
XpioTOÜ'' (r. 6). Hij kondigt daarmee het thema aan, en zet het antwoord in het licht ervan. 

"Anticiperendd thematiseren" is de methode waarmee PsA de tekst het meest naar zijn hand 
zet,, en het is dan ook begrijpelijk dat hij haar vaak toepast. Alleen in de vragen 3, 7, 10, 
12,, 14, 15, 20 en 23 heb ik haar niet, of niet duidelijk, kunnen vinden. In de overige des te e 
meer.. Sommige voorbeelden lijken erop te wijzen dat PsA de mogelijkheid tot anticiperend 
thematiserenn laat prevaleren boven concretiseren / specificeren, de andere van zijn meest 
ingrijpendee methoden. In vr. 13 laat hij na de uitdrukking '7tpoa(|>ép£iv ei<; éteriuocruvnv' 
(r.. 2) hetzij over te nemen als concreet genoeg, hetzij nader uit te leggen (bijvoorbeeld aan 
wiee de liefdadigheid ten goede moet komen). In plaats daarvan vervangt hij haar door de 
abstractee formulering 'jipoa(|>épeiv TCD ©eop'. Nadere beschouwing leert dat hij deze 
woordenn uit AA's antwoord heeft gehaald (r. 5: "Ote [..] npoaevéyKO^ev T© 0ec5')! 
Kennelijkk vindt PsA zulke structuurversterking (het aanbrengen van een expliciete rode 
draad)) nóg belangrijker dan concretisering en specificering. 

6.5.11 Van eenvoudig tot gecompliceerd 

Wee vinden anticiperend thematiseren in diverse toepassingen, van zeer eenvoudig tot zeer 
gecompliceerd.. Een geval, zo eenvoudig dat het bijna evengoed als een kleine correctie zou 
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kunnenn worden beschouwd, is de toevoeging 'Kal éTciaKorcoc/ in vr. 16, waarin aan de 
ordee gesteld wordt of 'rcac, apxcov Kal paaiteüc/ door God wordt aangesteld (r. 2-3). Het 
tweedee van de stichtelijke verhalen die AA (en PsA volgt hem) laat volgen, gaat over een 
slechtee bisschop. PsA mist de bisschop in de vraagstelling en voegt hem alsnog toe. Ook 
nogg eenvoudig, maar met meer betekenis, zijn de gevallen in de vragen 21 en 22. In vr. 21 
vindenn we het woord 'aiaeavovxai' in het tweede stuk van de vraagstelling, door PsA zelf 
toegevoegd,, waarin gevraagd wordt of de mensen in hun stervensuur iets 'beseffen' van 
watt hun in het hiernamaals te wachten staat (r. 3-4). PsA introduceert hiermee een nieuw 
elementt in de vraag, een extra thema, dat hij continueert en afrondt in een eigen slotpassage. 
Dee kem daarvan is een citaat van Dionysius de Areopagiet, dat PsA instemmend inleidt met 
dee mededeling dat ieder mens bij zijn sterven inderdaad 'een zeker besef, 'aïo0r|aiv xiva', 
heeftt van wat komt (r. 15-16). Met 'aia0r|aovTai', vooruitlopend op 'aïoenaiv' brengt 
hijj  structureel en inhoudelijk verband in de vraag. 

Hetzelfde,, namelijk het thematisch anders richten van de vraag, doet PsA met vr. 22, 
ditmaall  door, alweer met een eigen formulering van de vraagstelling, te anticiperen op 
elementen,, niet in een eigen in- of toegevoegde passage, maar in AA's tekst. AA 
onderscheidtt daar (zie r. 8-11) lichte ( > aö xwa Kal ettteXfj') en zware ('Papéa Kal 
XaXerca')) 'auaptfiuctTa'. Vergeving, na de dood, van de eerste kan weliswaar worden 
bevorderdd door, onder meer, gebeden van de achtergeblevenen ten behoeve van de 
gestorvenn zondaar, maar daarop mag men zijn hoop niet baseren ('u/r| éJui^eiv [..] 
ODYXWpeioeai'' [r. 12-13]). AA's thema is 'Helpt voorbede?' ('cöijjeXoOvTai oi vetcpoi 
...;'' [r. 1-2]). PsA echter richt de vraag dadelijk op de aard van de zonden: Tlota 
auap-rrmaxaa ...' en op de mogelijkheid van vergeving: "... o-vyxtopoüvTai...;' (r. 3-4). Het 
verbandd tussen vraagstelling en antwoord, oftewel de verwachting, gewekt met betrekking 
tott het antwoord, is door PsA bijgesteld in de door hem gewenste richting, die van 
concretisering. . 

Inn vraag 9 is de thematisering ingewikkelder tot stand gebracht. AA 18, die PsA als 
uitgangspuntt neemt, vraagt naar de 'manieren', 'xpórcoi', van 'verlating', 'éyKo:TÖ?Lei\|/ic,', 
doorr God of Christus. AA's antwoord is verre van rechtlijnig: in plaats van de 'manieren', 
dee 'vormen', van verlating te beschrijven, stelt hij de bedoelingen ervan aan de orde. Eén 
vann die bedoelingen is 'inkeer en bezinning', 'ÈTiiaTpo f̂i *ai cco<J>poviauóc/ (zie r. 6), 
evenn verderop uitgewerkt in twee exempels: 'e7iai8e\)0T| ó naüXoc,..." en 'éjiaiöevGn loop 
...'' (r. 10 en 11). Kennelijk is dit wat PsA in het bijzonder aanspreekt in deze vraag, want 
hijj  benadrukt het als thema, door aan AA's vraagstelling een tweede toe te voegen: '... Kat 
7c<öc,, yvcóoouev TTJV ÈK Geoój rcaiöetav, fj xöv ÈK -coti öiapóXou Tteipacuóv;' 
(anticipering!).. Een opmerkelijke, dubbele uitbreiding, want niet alleen wordt aan het thema 
vann de 'lering van Godswege' de 'beproeving door de duivel' toegevoegd, maar bovendien 
wordtt gevraagd hoe wij die zullen onderscheiden. Bestudering van AA's collectie van '103' 
leertt waar ze vandaan komt: van AA 90: Time, ÖwaueGa Siayvcövai xnv rcaiöeiav f| xöv 
rceipaauövrceipaauöv TÓV èK ©eoü fj xov SiapóXou TJUÏV ovupaivovxa;'. En daarbij blijf t het niet: 
mett de twee passages van AA 90 die ingaan op respectievelijk de 'rcai8eia ÈK Qeov' en de 
'7teipaau.öc,, ÈK XOÜ 5iapóXou', en hoe ze te herkennen, sluit PsA zijn vr. 9 af. Hij heeft ze 
bewerkt,, maar hun herkomst is duidelijk (zie voor details de noten onder de tekst). Zo heeft 
PsAA bijna zonder eigen tekst, met tekstmateriaal van AA uit verschillende hoek, een 
typischee PsA-structuur aangebracht in zijn vr. 9. 
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6.5.22 Thematiseren en verknopen 

Voorr vraag 8, over sexueel wangedrag, gebruikt PsA vier AA-vragen. Beginnend met AA 
25,, sluit hij daarop stukken van de antwoorden van AA 38 en 33, en tenslotte 35 aan. In 
AAA 38 en 33 (thema: 'bevuilen en reinigen') vinden wij achtereenvolgens de uitdrukkingen 
'uiccc (se. püaiq) TtoAAÖKiq u.oX.uvo'uoa' en 'Kal ndX.iv uoA.üveiv aüxó (i.e. xó iudxiov 
xoüü atóuaxoc,)' (r. 16-17 en 38-39). PsA anticipeert hierop door een invoeging aan het eind 
vann het eerste stuk, dat hij overneemt uit AA 25: AA's woorden '(slechte gewenning drijft 
iemand)) eic, nopveiav' breidt hij uit tot '(...) ei<; uoA.uauöv KCCI rcopveiav' (r. 10). 
Daarmeee loopt hij niet alleen vooruit op het zich ontwikkelende thema, maar verknoopt hij 
ookk de tekstgedeelten van verschillende herkomst tot een grotere eenheid. Het thematiseren 
resulteertt in een duidelijke "rode draad", zeker ais we zien dat PsA en passant, in r. 29, nog 
eenss waarschuwt 'un, TtöAav uoX-üveiv xfjv \|/v>xriv KCU XÖ atoua'. 

Somss zien we PsA het omgekeerde doen: zijn publiek achteraf of gaandeweg attent maken 
opp een element dat eerder ter sprake is gekomen. Zo komt hij in vr. 2 aan het eind terug op 
dee kwalificatie 'fiavxa^cov' van de in het begin van het antwoord opgevoerde 'iepöq dvV|p' 
(r.. 9). PsA sluit af met een lofrede op de 'fiouxict', de toestand waarin men God het best 
leertt kennen, 'dtq Geoyvcoatctc, aixia' (r. 53-54). Structureel gesproken ontstaat hier een 
ringcompositie.ringcompositie. In vr. 9, over de 'verlatingen', voegt PsA aan een reeks van beproevingen 
vann Godswege '0Alv|/£i<; KCCI dppcocxiaq' toe (r. 19), waarmee hij de lezer of toehoorder 
herinnertt aan de 'ÖAiyeic; Kal daöeveiaq' die in de vraagstelling al zijn genoemd (r. 1-2). 
Zeerr geraffineerd is PsA's achterwaartse verknoping van de twee gedeelten waaruit hij het 
antwoordd van vr. 6 heeft samengesteld, bewerkingen van AA 52 en 78. Het eerste stuk laat 
hijj  eindigen met een eigen tekst, waarin de slechte biechthoorders uitgroeien tot 'leraren in 
kwadee toeleg' (r. 18-22). AA 78, het model voor het tweede stuk, begint met een tirade 
tegenn de 'cdpeoidpxcti', die voor hun 'onderricht in blasfemie', 'SiSd^avxeq pX.do<t>T)nov 
niaxiv'' (r. 37-39), in het hiernamaals gestraft zullen worden. PsA neemt dit dreigement 
over,, maar vervangt AA's heresiarchen door 'oi xoiovcoi'; daardoor slaat de passage nu 
opp de slechte biechthoorders, en zijn de tekstgedeelten ondanks hun verschillende herkomst 
tott een geheel verbonden. 

6.5.33 Thematiseren verkozen boven correctie 

Inn vraag 11 betrapt PsA AA op een fout in het Haggai-citaat 2:8: "Euov éöxi xö dpyupiov 
Kall  xó xpi>cri.oV (r. 1-2). AA voegt toe: 'Kal co GéXco Siöcoui aüxó'. PsA critiseert: 'die 
toevoegingg staat niet in de Bijbel', 'ov> yéYpanxai' (r. 5). Maar in plaats van haar te 
schrappen,, laat hij de woorden staan, met de aantekening dat ze toegevoegd zijn door 
'd<t>póvcüvv Kal <t>iX.apyv)pcov avQpénw' (r. 5-6). Door de misleiding, en de misleiders, de 
'«JuXapyupoi',, aan de kaak te stellen stelt hij op voorhand het thema van de onrechtmatig 
verkregenn rijkdom scherp (zie voor nadere bespreking van dit geval het Commentaar). 

6.66 Concretiseren / specificeren 

Somss is concretisering niet meer dan uitleg in welke zin een woord of uitdrukking van AA 
geïnterpreteerdd moet worden, zoals in het geval van de 'Ttxtoxdq èKKA/naiac,' (vr. 14, r. 6-
7),, waaraan geld gegeven moet worden. PsA legt uit dat het gaat om 'eKKXrjciai 
Xemóuevaii  OKEOXÖV xivcov avayKaiwv'. In vr. 21 laat PsA de man die weet wanneer hij 

http://ndX.iv
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zall  sterven, denken: 'Ik sterf!', "I5o\> TEX^VTW' (r. 8). Dat is de variant van PsA op AA's 
"HÖtii  r\KBé uou Ó Qavaxoq'. AA laat het daarbij, maar PsA, de context indachtig, waarin 
sprakee is van de gevaren van vóórkennis van de dood, concretiseert en maakt de gedachte 
af:: '... Kal xéax; 7tpoa7toKTeiv(o TÖV é^Gpóv nou' (r. 8-9). In vr. 6 vinden we een kleine 
veranderingg die een uitleg lijkt , maar nader beschouwd een subtiel geval van concretisering 
is:: 'de eigen zonden', 'xct ïöict anapTrïuccTa' van AA's vragensteller (r. 1) worden bij PsA 
'onzee zonden', 'ra ójiapTnuata f|U(öv'. Met het persoonlijke 'fiutöv' (= 'van ons, 
gelovigen')) haalt PsA zonde en zondigheid dichterbij, als concreet aanwezig. 

6.6.11 AA's "open" vraagstelling 

Enigee vraagstellingen van AA zijn PsA te "open", dat wil zeggen: zijn niet concreet als 
vraagg geformuleerd of sturen te weinig aan op een concreet antwoord, naar soort, 
bijvoorbeeldd definitie, of strekking, 'ja' dan wel 'nee': 
-- PsA 3 en 18 zijn afgeleid van, respectievelijk, AA 33 en 29. De onderwerpen, 'na berouw 
tochh weer zondigen', respectievelijk 'gewelddadige dood', worden door AA niet zelf als 
vraagg geformuleerd, maar gekoppeld aan de vraag 'Wat ervan te denken / zeggen ...', 'Ti 
Xprii  A-oyiCECTÖm / Xéyetv ...;'. 
-- PsA 4 en 22 zijn een bewerking van AA 36 en 42. AA stelt in deze vragen het probleem in 
eenn bevestigende zin: 'Sommigen beweren dat ...', 'QéXovai Xéyeiv tivét; cm ...', en 
'Sommigenn zijn in verwarring als ze zeggen dat ...', "AmtupctXXouoi TIVEC, Xéyovxec, ÖTI 
...'.. Er is geen expliciete vraag om antwoord. 

PsAA concretiseert, en formuleert in de eerste drie gevallen vragen die direct aansturen op 'ja' 
off  'nee' als antwoord: 'Is eerder berouw voor niets geweest?' (PsA 3), 'Is dood door 
geweldd Gods wil?' (PsA 18), 'Is ophouden te zondigen voldoende voor berouw?' (PsA 4). 
Voorr PsA 22 maakt hij een vervangende vraag woord vraag: 'Wat voor zonden worden 
vergeven?',, die uit is op een concreet definiërend antwoord. 

6.6.22 Ogenschijnlijk exegetische vraagvorm bij AA 

Hierr en daar doen vraagstellingen van AA denken aan exegetische probleemstellingen, 
aporieënn (cwtopLai, arcopa), zoals van Maximus Confessor en Theodoretus van Cyrrhus47, 
vragenn naar de interpretatie van bepaalde bijbelteksten. AA bedoelt echter te vragen naar de 
actuelee betekenis of consequentie van het bijbelwoord voor het leven der christenen, zoals 
inn AA 45, het model voor PsA 11: Toü ©eoïï Xéyovxoq 5ia TOÜ Kpo^r\io\) 'AyYaiov 
«'Efióv«'Efióv èan rö dpyvpiov Kat rö xpvcriov, fcai óï èav OéXco Sokrco amó.», apa XOITIÖV 
na<;; av6pümo<; nkoMvfaac, ÊK 0eoü ETiXournaev;'. Hier volgt PsA de formulering van 
AA ,, evenals in PsA 16, gebaseerd op AA 65, waareen Paulus-citaat op een vergelijkbare 
wijzee in de vraagstelling opgenomen. Maar in twee andere vragen, AA 6 en 62, die hij 
gebruiktt voor PsA 2 en 20 en die deze ogenschijnlijk "exegetische" vraagstelling vertonen, 
schraptt hij het bijbelcitaat, en herleidt hij de vraagstelling tot een rechtstreekse vraag in zijn 
eigenn woorden, zoals geschetst in de volgend alinea48. En als hij uit AA 78 een zin aan het 
antwoordd ontleent om te gebruiken in het antwoord van zijn eigen vr. 6, licht hij uit AA's 

4 77 Cf. bijvoorbeeld Theodoretus, In Exodum, vr. 12: Tldx; vorrréov TÓ «'Eydb aKA.r|p-üva3 xvp tcapSiav 
cbaparö;»» ...' 
488 Het procedee is, wat vr. 2 aangaat, iets vereenvoudigd weergegeven; zie het Commentaar voor de precieze 
gangg van zaken. 
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vraagstellingg het daarin voorkomende citaat (uit de eerste Timotheusbrief) en voegt het toe 
aann de overgenomen antwoordzin (PsA6, r. 40-45). 

Dee "exegetische" vraagvorm is niet kenmerkend voor PsA. Zijn voorkeur gaat uit naar de 
rechtstreeksee vraag naar de juistheid, de waarde, of de aard van opvattingen en 
verschijnselen,, met als basisstructuur "Is het waar dat ...?", "Is iets goed (of slecht)?", 
"Wiee of wat is ...?", "Waaruit bestaat...?". 

6.6.33 Waarneembaar gedrag 

PsAA is vooral gericht op het aan de kaak stellen en veranderen van gedrag, meer, althans 
openlijkerr dan AA, die eerder innerlijk en houding critiseert. Daardoor is, bijvoorbeeld, te 
begrijpenn dat waar AA 'TOVC, novripoüc, A.ovtauoij<; rfi<; yvxr\c.' wil laten opbiechten (PsA 
6),, PsA ze schrapt. 

AlAl  dadelijk in vr. 1 zet PsA zijn stempel op het antwoord. AA besluit het zijne met de 
vaststellingg dat Christus' weigering om bij iemand 'in te wonen' betekent dat 'de woning 
hemm niet bevalt'. Dat is PsA te impliciet, en hij vervangt AA's slotwoorden met een 
waarschuwingg tegen een lange reeks van concrete gedragingen: 'woede, krijsen, vloeken, 
lasterenn ...' enzovoort (r. 23 sqq.). 

Zeerr illustratief, niet alleen voor de concretiseringsdrang van PsA op zich, maar ook voor 
hett motief ervan, is een geval in vr. 4. Het onderwerp is 'berouw', en AA is PsA al 
voorgegaann in het een eindweegs concretiseren ervan, door te wijzen op de 'KdpJtoix; Tfjc, 
uetavotac/,, die de berouwvolle zondaar, zoals hij zegt, 'aan God moet opdragen', 
'7ipoo<()épeivv TW 0eo5' (r. 11). PsA is dat te abstract: hij vervangt het door 'ten toon 
spreiden',, 'éTtiSeiKvuaOm'. Het gaat PsA om zichtbare activiteit onder de mensen, en 
hoewell  het te ver zou gaan PsA "maatschappelijk bewogen" te noemen, is wel duidelijk dat 
zijnn vermaningen gericht zijn op positief maatschappelijk handelen. 

Inn vr. 6 raadt PsA, net als AA, aan als biechthoorder een 'av8pa JTVEUUOTIKÓV ...' te 
kiezen,, maar voegt daaraan toe:'... Kai ËUTteipov'. Verder specificerend raadt hij af zich te 
wendenn tot de 'dneipox; KCCI iSiomiccöc, (...) 5iaicei.uévot<;'. Zomaar iemand kiezen, zegt 
AA ,, 'baat je niet', 'ov> (...) xi TTOTE co^eteTaai'. PsA vervangt deze globale waarschuwing 
doorr een gedetailleerde reeks van schadelijke effecten: zo'n biecht maakt de biechteling 
'minachtend,, ongevoelig, gemakzuchtig en laks', 'KaTa<|>povf|Tr|v KCI ctvaXyTiTov f\ 
paO-uuovv KOU napeifiévov' (r. 8-9). 

6.6.44 Aanvulling tot doublet en reductie tot één term 

Inn vr. 9 vult PsA tweemaal een enkele term van AA aan tot een doublet (zie Appendix 3, 
'Dee doubletten'). God 'verlaat' ons onder meer, volgens AA, om onze 'arrogantie', 'è£, 
imepT|<|)aviac// (r. 20). Arrogantie is een houding, en PsA wil het waarneembare, concrete 
gedragg beschrijven: vandaar zijn toevoeging ' sal |xeyaA.a\)xiaq'. 'Pochen', 
'lieyaXccuxia',, is gedrag dat volgt uit arrogantie. Een andere grond voor 'verlating' is 
'gebrekk aan zelfkritiek', '\if\ fiéu^ecöai èamovc,' (r. 21). Aldus AA. PsA vult aan: 'xai 
KatccKpiveiv',, (gebrek aan) daadwerkelijke veroordeling van het eigen gedrag. PsA hecht 
zeerr aan zulke doubletten, waarvan de éne term een concretisering of specificatie is van de 
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andere.. Zie voor meer voorbeelden Appendix 3, 'De doubletten', en het Commentaar bij de 
vragen. . 

Reductiee van twee AA-termen tot één is zeldzaam, maar komt ook voort uit PsA's 
concretiseringsdrang.. In vr. 10 worden mensen die pas in de toekomst tot inkeer zullen 
komen,, toch nu al door God 'bemind en bezorgd', 'cVyaTtaivTai Kal npovoowxai.' (r. 20-
21).. PsA acht het laatste het concrete gevolg van het eerste, zodat hij zich kan beperken tot 
'TtpovooövTca'.. Soms vindt hij beide termen te abstract: dan vervangt hij ze door één, 
andere,, term, zoals in dezelfde vraag, in r. 2, waar AA gelovigen opvoert, weliswaar 
zondaars,, maar toch 'öycmtüuévouq Kat e-ü^oynuévotx;'. PsA reduceert dit tot 
'eij£pY£Trmévo\)q\\ 'aan wie is welgedaan', de concretisering van 'bemind en gezegend'. 
(Ziee voor de reducties-tot-één eveneens de appendix 'De doubletten'.) 

Ziee het Commentaar voor vele andere gevallen van concretisering / specificering. 

6.77 Verkorting 

Verkortingg is één van de belangrijkste methoden die PsA toepast voor de bewerking van 
AA'ss tekst. Hij streeft echter verkorting niet na om haarzelfs wil . Dat blijkt al uit het feit dat 
hijj  daarnaast verlengt, door in- en toevoeging van niet alleen gehele passages, maar ook 
woorden,, woordgroepen en zinnen binnen AA-tekst. PsA hanteert verkorting als een 
middell  om de tekst krachtiger en overtuigender te maken, doordat de informatie of de 
boodschapp dezelfde blijf t in minder woorden. 

PsA'ss verkortingen variëren van zeer simpele weglatingen tot zeer gecompliceerde in- en 
aanpassingen.. "Simpel" sluit vernuftigheid niet uit. Naast de verkorting, in vr. 17, r. 25, 
vann '...xoü Jtpo^riTO'u Zaxapiou' tot 'Zaxapiov' (omdat iedereen weet dat Zacharias een 
profeett was), vinden we een geval als vr. 22, r. 9-10, waar PsA uit AA's 'ÈK xcöv vnep 
amovamov (i.e. de gestorvene) éTtixeXovuévcov cmvd^ecov' het laatste woord weglaat, 'TCÖV 
(...)) È7tiTeXo\)|j.£vtov' is niet alleen, als gesubstantiveerd participium, korter, maar ook nog 
neutrum,, en daardoor breder van betekenis: meer vormen van steun aan de dode dan alleen 
kerkdienstenn kunnen er nu onder verstaan worden. 

Omslachtigheidd is AA niet vreemd. Een groot aantal omschrijvingen, sommige zeer 
uitvoerig,, heeft PsA door een veel kortere en directere uitdrukking weten te vervangen. In 
vr.. 13, over hoeveel 'xfjq iSiaq tmdp^eax; TCDV xPTmóTWV i°ï>  dvGptóTtou' aan 
liefdadigheidd moet worden besteed, reduceert PsA dit tot 'TCÖV iöieov xpr)udxo>v' (r. 1). In 
vr.. 16, ook in het begin, brengt een syntactische ingreep 'ai é^cuaicu ai oticai év toö 
KÓoucp'' van zeven tot vier woorden terug: 'ai è^ovoiai xoü KÓaum/. 

Frequentt zijn de schrappingen van passages die PsA ervaart als vertraging van de 
redenering:: PsA wil doorsteken naar de volgende stap en schrapt het tussenstaande. AA wil 
nogg wel eens een nuancering aanbrengen, die strikt genomen overbodig is, zoals dadelijk in 
hett begin van het antwoord van vr. 1 ('Wat is het kenmerk van de volmaakte christen?'). 
Alss de kern van het antwoord, 'het rechte geloof en vrome daden', al gegeven is, voegt AA 
eenn nuancering toe: 'al heb je die, en laat je je erop voorstaan, ben je geen volmaakte 
christen'' (r. 3-5). PsA slaat die passage over, en sluit onmiddellijk aan met het thema 'de 
christenn is het huis van Christus'. In vr. 2 laat AA de vraag naar de 'ware aanbidders' 
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volgenn door een uiteenzetting van de motivering van de vraagsteller, en een - afwijzende -
kwalificatiee van de vraag zelf ('^ofiepöv ui:v övxcot; [..] xó èpcóxrma ...' [r. 6]). PsA 
schraptt en steekt rechtstreeks door naar het verhaal van de anachoreet dat de kern van het 
antwoordd uitmaakt. Het antwoord van vr. 4 begint met het Psalm-citaat "EKKXIVO V xoö 
KOKOÜÜ Kal 7toin.cov ayaöóv' (33:15 = 36:27 init.). AA vervolgt met een ruim viermaal zo 
langee uitleg met exempla. PsA vindt die overbodig en vertragend, laat haar weg en sluit 
onmiddellijkk aan met de conclusie uit het citaat: 'xpf| Tpöc, ...' (r. 10). 

6.7.11 De tegenhanger geschrapt 

Eenn opmerkelijke vorm van verkorting is het schrappen van de "(positieve of negatieve) 
tegenhanger".. In vr. 1 is de tegenhanger ontkennend. Op de positieve stelling 'door geloof 
enn goede daden wordt de woning van de ziel gebouwd' laat AA als negatieve pendant 
volgen:: 'Komt Christus niet, dan is duidelijk dat de woning hem niet behaagt.' (r. 18-19). 
PsAA laat dit weg, en vervangt het dooreen exposé van af te keuren gedragingen (zie 6.6.3, 
'Waarneembaar'Waarneembaar gedrag'). Voorbeelden van een door PsA vermeden positieve tegenhanger 
vindenn we in vr. 6 en 8: zoals de 'leraren in kwade toeleg' extra straf staat te wachten in het 
hiernamaals,, kunnen volgens AA 'zij die de goede leer hebben onderwezen', 'oi xa ctYa0d 
öóyua taa 5iöd£,avx£c/ verwachten dat zij beloond worden met 'xotx; uioÖoüc; 
ÈTtctKoA.o'uBo'üvTaqq aÜToïq' (vr. 6, 46-54). In vr. 8 vinden we een vergelijkbare 
tegenstelling.. Daar gaat het om de straf voor wie zondigt uit 'langdurige gewoonte'. 'Sid 
TTJVV x Po v ^ av o"uvTi9eiav', waartegenover AA de beloning stelt voor degene die 
'onophoudelijkk aalmoezen schenkt', 'ó cruxvcoc; Ttctpéxwv eXeTjuoawnv' (r. 61-62). Beide 
tegenhangerss zijn onnodig voor de argumentatie, en worden door PsA geschrapt. 

6.7.22 Beoordeling op functie 

Beoordelingg op functie leidt hier en daar tot een bijna extreme verkorting. Het zinnetje 'öel 
uévtoii  rmöq emcxacrBai, cm ...' in vr. 18 (r. 7-8) heeft geen andere functie dan een 
tegenstellingg met het voorafgaande aan te kondigen. PsA bereikt hetzelfde met 'nX,f)v 8è ...' 
Vrijwell  hetzelfde zinnetje, 'jiévcoi ye Scï dKpipcoq èTuaxacBcu öti ...' leidt even 
verderopp in dezelfde vraag (r. 47) een reden of verklaring in van het voorafgaande: PsA 
doett hezelfde met "... yap ...' (r. 38). Nog indrukwekkerder, kwantitatief en qua 
doeltreffendheid,, is de verkorting van een lange zin in vr. 17: 'Kal éneiSrj £éva xoïq 
noXXoic,noXXoic, TÖ vivóueva, ïocot; öè Kal ctTuaxa, CXKOUGOV 7iepi xoiixou KCXI ypo^Kfiv 
j tapdaxaa iv'' (r. 19-20). Met deze zin gaat AA over van de stelling 'de heidenen 
berokkenenn zich zelf hun gerechte straf naar het bijbelse exempel van de Assyriërs die, tot 
hunn verderf, meenden 'öxi eiq örccóXeictv cróxoic, 7iapé§(0KEV ó 0eö<; xot><; 'IouSaio'uq' (r. 
23-24).. Voor PsA is eventuele onwetendheid of ongeloof van derden geheel bijkomstig: 
vann belang is alleen het bijbelse exempel, dat de stelling ondersteunt. Dat het dat doet, drukt 
hijj  uit met het éne woord '... yap : 'ïtapaSoOelq yap ) o 'Iapar|X ...' (r. 21). Om 
tochh te laten uitkomen dat het om een bijbels exempel gaat is de invoeging '..., éq eïpnxcH 
.... (se. èv xfj. rpa((>fj [ibid.])'  afdoende. 

6.7.33 Identificering 

Tott besluit een voorbeeld van een verkorting die een extra betekenis blijkt te hebben. 
Eveneenss in vr. 17, dadelijk in r. 1-2, spreekt AA van het kwaad dat de heidenen 'xaiq 
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X(ópcu<;; Kal xoTg XctoXc, xév xpio"xiavtöv' aandoen. PsA zegt eenvoudig 'f|ulv'. Dit is meer 
dann een verkorting. Voor PsA, levend in een volledig christelijke maatschappij, zijn 'fijielc,' 
vanzelfsprekendd 'christenen', en 'christenen' 'fiu.eiq'49. AA en zijn mede-christenen leven 
onderr de heerschappij van de enige decennia eerder binnengevallen Arabieren, 'r)U.eic/ uit 
zijnn mond zou kunnen worden opgevat als de Palestijnse christenen alleen. Voor 'alle 
christenen'' is hij daarom aangewezen op een omvattender uitdrukking zoals hier, die 
misverstandd uitsluit. 

6.88 Nivelleren ("gladstrijken") 

Inn vergelijking met de eerdergenoemde methoden is die van het nivelleren in het algemeen 
eenvoudigg tot zeer eenvoudig. Soms wordt alleen de volgorde van woorden veranderd, 
omgedraaid,, om haar in overeenstemming te brengen met een eerdere, of, soms, latere 
plaats.. In vr. 15, r. 8 schrijft AA 'év KÓau.G) Kal nXom® ', en even daaronder, in r. 11 'év 
nXovxconXovxco Kal KÓau^p'. PsA herstelt de eerdere volgorde. In vr. 23, r. 17-18, over het 
Paradijs,, draait PsA AA's 'èiciyeiov Kal otipavtov' om. Omdat hij, zoals telkens weer 
blijkt ,, AA's tekst zeer goed bestudeerd heeft, is het aannemelijk dat hij de tekst heeft 
aangepastt aan de volgorde verderop in r. 19-20, 'eva nveuuaxiKÓv (...), Kal ëxepov (...) 
aicörrróv',, die hem vanwege de voorrang voor het 'geestelijke' kan hebben aangesproken. 

Anderee gevallen berusten weer wel op veranderingen in of van woorden. In de trits 
'ÖXiyeic,,, ... doöeveiaq, ... au.apTi.ac,' (vr. 9, r. 1-2) had AA het enkelvoud 'öcöeveiav'. 
PsAA strijkt glad. Zo ook in vr. 10, r. 11-13, waar PsA 'nvèq uèv ..., aXAoi ndA.iv ...' 
verandertt in 'xtvèq |ièv...., Tivèq 5è ....'. Als AA, in vr. 11, na tweemaal 'ouvd^avxet; 
(se.. TIXOÜTOV)' (r. 8 en 11) aan het slot varieert met 'awpevovzeq', doet PsA de variatie 
teniett met 'awayovxeq' (zie r. 13-14). 

Syntactischh nivelleren doet PsA ook. In vr. 8 lezen we een reeks Oordelen over 
verschillendee soorten van zondaars, 'dAAo xó Kpi.ua xov ..., aAAo xö xoü..., Kal dXXo 
7tdX.ivv tó tot) ...'. AA gaat voort met 'KOI 7idA.iv aXXcaq KaxaKpivexai ó ..., Kal aAAox; ó 
...'' (zie r. 78-83). PsA prefereert de eerdere constructie: 'KOI ÖXXO TO ..., Kal dAAo xö ...', 
mett een klein verschil: in plaats van de zondaar nu het zondigen: 'xö (...) rcapavoufiöai, 
...',, xö (...) uoXwOfjvai' (r. 82). Soms past PsA ook eigen tekst aan aan voorafgaande 
syntaxis.. De uitspraak, in vr. 18, r. 74-75, dat er dingen zijn die gebeuren met Gods 
medewetenn 'UT|T£ ^f|v cruveuöoKowxoi; uf|xe u.f|v KCOXTJOVTOI;' is voor hem aanleiding het 
bekendee Matthaeus-citaat over de ter aarde vallende mus (10:29) in te voegen en uit te 
leggen:: '... ot>8èv dyvooüvxoq a ikoü (= OEOXJ) yivexai, oü \ir\v elq redvxa 
évepyoüvxoc;'(r.. 78-79). 

Eenn aanpassing die men als stilistisch kan beschouwen vinden we in vr. 13. Daar wordt het 
doenn van schenkingen tweemaal 'offeren', 'rcpoö^épeiv', genoemd, in r. 2 en verderop in 
r.. 5. Daartussenin wordt, in een vergelijking met de offergewoonten van de heidense 
Grieken,, gesproken van 'x<öv 'EMr|va)v (...) xoüc, iÖiotx; uiovc, Kal xdc, Gvyaxépac, 
aijxöivv acfia^dvxcüv'. Voor PsA steekt deze beladen term teveel uit boven het "semantische 
niveau""  van het neutrale 'offeren', en hij reduceert hem tot 'öwdvxcov'. 

4 99 Voor de implicaties van de mogelijke bijbetekenis 'ons, Byzantijnen' (of 'ons, inwoners van 
Constantinopel')) zie 2.3.1 'De agressie der ëdvrj'. 

http://au.apTi.ac,'
http://ndA.iv
http://Kpi.ua
http://7tdX.iv
http://7idA.iv
file:///ir/v
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6.99 Conclusie 

PsAA streeft in zijn bewerking van AA's vragen naar een overzichtelijker tekst, naar inhoud 
enn vorm. De eerstgenoemde methoden, die van anticiperend thematiseren en concretiseren / 
specificerenn hebben vooral een inhoud-ordenend effect. Het uiteindelijke doel is, uit de aard 
derr zaak, de boodschap beter te laten uitkomen, en daarmee het publiek beter te overtuigen 
enn te overreden, kortom: grotere persuasiviteit. Dat geldt ook voor verkorting, ook al lijk t 
ditt middel eerder op vormverandering gericht. PsA wil, voor het weglaten van wat hij 
overbodig,, vertragend en afleidend vindt, de aandacht richten op de kern van zijn 
boodschap.. Zelfs de methode die ik als laatste onderscheid, nivelleren, het verminderen van 
variatie,, is als 'rhetorisch' te beschouwen: ze lijk t een stijlopvatting, maar is uiteindelijk 
bedoeldd als middel om de tekst beter, directer, "zonder franje" te laten doordringen. 


