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Stellingen n 

bijj het proefschrift van 

Douwee Tj. Sieswerda 

PSEUDO-ANASTASIUSS EN ANASTASIUS SINAITA 

EENN VERGELIJKING 

11 De gebruikelijke vertaling 'wijnkleurig' voor olvoxy in 'oïvo7ca nóvxov' en 

'OÏVOÏCII  7ióvx(p' (Homerus, o.m. Ilias, II , 613 en Odyssee, V, 132) doet tekort 

aann de breedte van de betekenis van o l voy. Gelet op het element -oy 

(vergelijkk ÖTicona en het Nederlandse woord 'oog', dat ermee verwant is) 

omvatt de betekenis meer visuele aspecten dan kleur: de mate van trans-

parantie,, glans, schittering, beweging en rimpeling. Omdat Homerus zelf 

dezee aspecten slechts impliceert en suggereert, doen vertalers en 

woordenboekschrijverss er het beste aan dat ook te doen. Ik stel voor te 

sprekenn van 'de zee, als wijn om te zien'. Het feit dat de ossen, die ook 

'oïvorce'' genoemd worden (Ilias, XIII , 703 en Odyssee, XIII , 32), de visuele 

aspectenn van vloeistof niet allemaal kunnen hebben, mag geen belemmering 

zijnn voor de weergave 'als wijn om te zien': los van het feit dat wij het niet 

vreemdd vinden '...en vet zijn je glanzende koeien' te zingen (een regel van het 

liedd 'Holland, ze zeggen, ...'), is een dichter er juist om onverwachte uit-

sprakenn te doen. 

(Contra,, inter alios, J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van 
Homeros,Homeros, 's-Gravenhage 196813, s.v.; M.A. Schwartz, Homerus, Ilias 
&&  Odyssee, Haarlem, 19724 [herdr. Amsterdam, 1982]) 

22 Koning Cleomenes van Sparta stierf, in de woorden van Herodotus (V, 
48),, 'kinderloos; hij liet alleen een dochter achter', 'arcaic,, evyaiépa u.ownv 
XinéV,XinéV, een naar moderne normen schokkende uitspraak. De gebruikelijke, 
interpreterende,, weergaven van anaic,, 'zonder zoon', 'zonder mannelijke 
opvolger'' of 'zonder (troon)opvolger' onttrekken wat Herodotus werkelijk zegt 
aann het oog, en verhinderen Herodotus te zien als kind van zijn tijd en wereld. 

(Contra,, inter alios, JE. Powell, A lexicon to Herodotus, Cambridge, 
193822 [herdr. Hildesheim, 1977], s.v.; H.L. van Dolen, Herodotos, 
hethet verslag van mijn onderzoek, Nijmegen, 20003) 



33 De vraag wie eerder was, Anastasius Sinaita of de Pseudo-Athanasius van 

dee vragen-en-antwoorden npóg 'Avrioxov apxovta, is van belang, niet 

alleenn uit (literair-)historisch oogpunt en voor de vraag wie in de gevallen van 

overeenkomstt of verwantschap van tekst en inhoud de bron was en wie de 

ontlener,, maar ook voor de vraag naar de mate van fictionaliteit in de 

'EpcoTaKOKpioEiq'EpcoTaKOKpioEiq van Anastasius, die de vragen voorstelt als werkelijk 

gesteld,, en de antwoorden als werkelijk gegeven, 'ÈK noXkf\q iceipaq'. 

(Ziee Munitiz, Quaestiones, V. Relation to the Pseudo-Athanasian 
Quaestiones) Quaestiones) 

44 De spelling '"AKXCIC/ voor "'AxX.aq' in bijna alle Econipioq-handschriften 

('Lijstt van grote bergen' in het florilegium bij vr. 23) is het gevolg van het 

ervarenn van de et- aan het woordbegin als alpha privans, en van de zeldzaam-

heidd van het woordbegin xk-, en dus ook van axk-. Van de - plosieve, stem-

lozee - alternatieven, (a)\(X)- en (a)n(X)-, die wel in ruime mate voorkomen, 

wordtt (a)K(X,)- gekozen als fonetisch het meest verwant. 

55 De spelling 'd8du", 'éöéu" en 'e-uïAm", met "apostrof', in het handschrift 

Hierosolymitanuss P.T. 34 (in de citaten van Epiphanius Constantiensis en 

Dionysiuss Alexandrinus in het florilegium bij vr. 23) berust op het besef bij 

dee copist - of bij één van zijn voorgangers - dat het Grieks aan het woordeind 

behalvee -v en -<; geen consonant kent; met de "apostrof' signaleert hij het on-

Griekse.. De inconsistentie van de spelling 'ïA,r|u', waarin de "apostrof" ont-

breekt,, is te verklaren uit het feit dat TX,r|u' een afkorting is (van het nomen 

sacrumsacrum 'IzpovaaXTp.) en geen fonetische weergave. 

66 Het ontbreken van boekwinkels in het Byzantijnse Rijk wijst erop dat het 

verspreidenn van het geschreven woord geacht werd de zaak te zijn van de 

auteurss en de bezitters van de boeken, en dat de opvatting dat de verant-

woordelijkheidd daarvoor aan derden - die wij uitgevers zouden noemen - kon 

wordenn gelaten, nog niet had postgevat. Men kan concluderen dat de 

uitvindingg van de boekdrukkunst - die met het handelen in boeken 

onverbrekelijkk is verbonden - niet alleen een technische ontwikkeling was, 

maarr evenzeer het gevolg was van het ontstaan van de behoefte aan professio-

nelee boek verspreiding. 

77 Het Nederlandse spellingsvoorschrift met betrekking tot de verbindings- of 

tussen-n,, dat het al dan niet schrijven ervan laat afhangen van de vorming 

vann het meervoud, en wel zo dat het onlogische spellingen als 'wiegendood', 

'zielenpijn'' en 'vlaggenschip' gebiedt, en anderzijds logische spellingen als 

'gedachtenreeks'' en 'gemeentenbeleid' verbiedt, dient te worden afgeschaft. 

Spellerss moeten de vrijheid krijgen zelf na te gaan of zij het eerste woord van 

eenn combinatie al dan niet als een meervoud ervaren, en zo ja, als het uitgaat 

off  kan uitgaan op -en, dat uit te drukken met -e + tussen-n. 

88 Bij het tennis ontstaat in een 'spel' ('game', 'jeu', 'Spiel') bij de stand 30-30 

preciess dezelfde situatie als bij de stand 40-40: in beide gevallen wint de kant 

diee twee punten achter elkaar maakt het spel; men zou dan ook bij de stand 

30-300 net als bij de stand 40-40 moeten spreken van 'gelijke stand' ('deuce', 

'égalitë,'égalitë, 'Einstand). 

(Gebaseerdd op een observatie van E.I. Jans te Landsmeer) 


