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68 8 PROLEGOMENA PROLEGOMENA 

111 Legenda, Apparatus, Florilegia 

Legenda Legenda 

AAA Abbas Anastasius' Quaestiones Genuinae zoals gereconstrueerd door 
J.A.Munitiz,, met de lezingen van de legger gebruikt door PsA voor zijn 
bewerkingg (explicatie in noten), en typografisch aangepast aan de PsA-
tekstt (zie 10. 13, 'Editoriale beslissingen') 

AAAA (cursief, in de hierboven genoemde noten) Quaestiones Genuinae zoals 

gereconstrueerdd door J.A.Munitiz 

PsAA Pseudo-Anastasius' bewerking zoals gereconstrueerd door D.Tj.Sieswerda 

== AA ... "gebaseerd op AA ...", "bewerking van AA ..." 

tekstt afwezig (bij AA) of weggelaten (door PsA) 

M,M, D, ... (cursief) J.A.Munitiz' sigla voor handschriften 

b,b, d ... (cursief) J.A.Munitiz' sigla voor collecties 

ff  PsA 1 ^ t e^ st v an A j ^ °^ ^ en v a r i a nt m PsA 

AAA (vet) AA alleen 

PsAA (vet) PsA alleen 

AA A 
55 {  p . '" parallel gedrukte AA- en PsA-tekst wordt als één regel genummerd 

ApparatusApparatus fontiutn 

Zoalss uiteengezet in 7.1, ' . .. in de dnoKpiaeig' zijn de citaten in PsA's cmoKpioei<; stricto 
sensu.sensu. alle bijbelcitaten, op twee na, die afkomstig zijn uit een werk van Dionysius 
Areopagita.. Er zijn dus in feite slechts tweefontes. 

Ikk gebruik 'cf.' ('confer') waar het verband met de brontekst weliswaar woordelijk is, maar 
losserr dan in het geval van daadwerkelijk citeren, het overnemen van een afgerond 
tekstgedeelte.. Het gaat vooral om toespelingen (zie 7.6, 'Toespelingen'). Is het verband 
hoofdzakelijkk inhoudelijk, verwijs ik met 'vide'. De grens tussen de twee soorten 
verwijzingg is niet scherp: hier en daar zou in plaats van 'cf.' 'vide' verdedigbaar zijn, en 
andersom. . 

ApparatusApparatus criticus 

Gl ,, Al , H, PI, N, Ox, P2, A2, P3, Ab, L2, Aa, Pt, BI 
G l ,, A1 ,H ,P1 ,N, Ox, P2 = a 
G l ,, A1,H, PI, N, Ox = p 
P3,, Ab, L2, Aa, Pt, BI =y 
Aa,, Pt, BI =8 
A22 = e (waar A2 overeenkomt met a of y) 
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Doorr redactioneel ingrijpen heeft Ab slechts 18 vragen. 

Vann sommige handschriften zijn folia verlorengegaan: 
-- Al mist vr. 1-11 
-- Ox mist vr. 1-4 
-- P2 mist het begin van vr. 1 
-- Aa mist vr. 1-4 en 19-21 

Florilegia Florilegia 

Gedetailleerdee bestudering van de florilegia van bijbelse en patristische citaten bij de 
Pseudo-Anastasiaansee vragen valt buiten het bestek van deze dissertatie, die immers 
Pseudo-Anastasiuss met Abbas Anastasius vergelijkt. Doordat ze een eigen toevoeging van 
PsAA zijn en bij Abbas Anastasius ontbreken, valt hier niet te vergelijken. Bij elke vraag 
wordenn van de citaten van het florilegium de herkomst (bijbelboek, bijbelse persoon, auteur 
en/off  werk) gegeven, gevolgd door het incipit. In Appendix 5 wordt bij wijze van 
voorbeeldd het volledige florilegium bij vr. 11 gegeven. 




