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NEDERLANDSE SAMENVATTING

De fuwt Bussqne, "ruio der lugtenrt (verder afgekort
GB), is een ouvangrijke (+ t:OO fol.) syrisch-nestoiiaaase
konpilatie van exegerischE tradities op de schriftlezingen
van de zon- en feestdagen van de gehele ftfrjnA (jagrcyclus)
der nestoriaanse kerk. Eet werk, dat door "AbdíEou bm Be-
r-íl<a (gest. l3l8) aan een weL met het oog op zijn afstao-
ming zo genoemde, doch verder oobekeode "Exegeet der Turken'r
wordt toegeschreven, is saarechijnlijk in de tiende eeuw
ontstaan (nisschien in of -in'de ongeving van Bët Lepef (Gon-
dE{Ep[r) in KtriizisrEn). De GB is sádert het begin vàn'deze
eeun bekend bij westeïBe Byriastea en thane toegankeLijk
door een 8-taL handechríften il bibtiotheken in West-Eu-
ropa (Berlijn, staatsbibt iothek preuseischer Kulturbesitz ;
Birmingham, Se1ly Oak Colleges Library; Iondon, British
ÈÍrseun; Leuven, secrêtariat du corpus scriptorum christia-
Írorum Orientalium; Manchester, John Rylands Library; Rome,
Eibliotheek van de università di san To,maso; vatiÉan"t"á,
Bibliotheca Apostolica vaticana) en de usa (princetou, ïheo-
logical Senninary - Speer Library).

In de ïnlei&ín4 worden vragen uet betrekking tot de da-
tering, auteur, ontstaansplaats, handschrittetijke overle-
vering van de GB en de plaats van de GB in het geheel van
de syrische Literatuurgeschiedenis behandeld. ook wordt een
uiteeazettiog gegeven van de bijzondere literaire vrageo,
die door eeu werk als de GB opgeroepen worden, ar.smedé van
de in het vervolg van het proefsctrift op het korrnrentaar der
evangelielezingen toegepaste vraagsteLliagen, die deels van
bronnenhritische , deels van traditie-historische aard zijn,

Tn DeeL r wordt de vraag behandeld, welke bronnen ten
grondslag hebben gelegen aan het ko'mentaer op de evange-
1i i in,
Tt Eoofdstuk L wordt op het Literaire genre van dit ko,nrmen-
taar ingegaan en worden overziehteu geboden van de griekse
en syrische leraren en exegeten, wier n€rmen we daarin oat-
moeteu, alsmede van de kanalen, waardoor een deel der op
naárn van deze leraren en exegeten gesteLde tradities de au-
teur van de GB bereikt hebben.
Ta Hoofdsh& 2 wordt tegenover de door vosté geïnitieerde
hypothese (de auteur van de GB zou één bron gábruikt hebben
en wel een Catene Patrum, die ook ten grondsl.ag gelegen
heeft aan het komentaar van de korupilator ïEo"daá, oqn Ment
(9de eeus) ) gesteld, dat de auteur van de GB uit de werken
vpn;frfe_ door hem geciteerde auroriteiten &írekt gepuÊ heeft:
l) ïEo"dad. out Mem't (9de eeuw; zijn werk is integiaal bewaard
gebleven en door M. Dunlop Gibson uitgegeven), 2) een zekere
leraar sehanbokt bav Meeargrís bijgenao-a seliba zeka (eeo



bui ten de GB in syr ische bronnen onbekende auteur) ,  3)  Map
Aba oan Xa\kar (z i jn werk is  grotendeels n ie l  bewaard ge-
b leven ;  ove r  z i j n  i den t i t e i c  word t  door  de  sy r ias ten  ve r -
sch i l l end  geoorc iee id .  )  .
Ín Hoofdstuk -: wor<ien op basis van de Mar Aba- en Seharbokt-
c i taten een aantal -  cr i ter ia ontwikkeld,  met behulp waarvan
onderzocht  kan worden. of  het  door de auËeur van de GB ten
aanzien van z i jn rXocáa. i -bron gevolgde procé<iéa waarbi j  h i j

veelvuld ig gebruik maakte van het  werk van lào"dad, zonder

deze  a l s  z i j n  b ron  te  ve rme lden ,  ook  van  toepass ing  i s  op
zi jn Mar Aba-bron en z i jn Seharbokt-bron.  In daÈ kader wordt
ingegaan op vragen m.b. t .  de ident i te i t  van Mar Aba en Sehar-
boÈt ,  de  ;n ts t ,aansp iaa ts  en  - t i j d  en  he t  l i t e ra i ru  gu r r tá  o . r ,
hun koumenÈaren,  hun st i l is t ische,  graÍnmaËikale en methodi-
sche eigenaardigheden. Een apart  onderdeel  is  gewi jd aan de
naurrê ra iat ies tussen de Mar Aba-tradi : i .es in de GB en het
grotendeels nog niet  u i tgegeven werk van c le jakobi t ische

auteur Mozes bar F.epha (gest .  903).  Geconstateerd wordt ,  daË

Mozes zeet waarschijnli jk de tiwgdnà (honilieën) van Mar Aba

aiq een van de bronnen voor enigá van zijn exegetische tfwgá-
mê heef.t gebruikt, zodat. we hier ovetr een extern criterium
voor de onderscheiding van de Mar Aba-bron in de GB beschik-

ken.
In Hoofdetuk 4 wordt  op basis van de in.het  voorgaande hoofd-

stuk opgestelde cr i ter ia een methode voor de onderscheiding

van de bronnen in het konmentaar van de GB ontwikkeld en ver-
vo lgens  op  enke le  pe r i copen  toegepas t .  De  conc lus ie  l u id t ,
dat de auËeur van de GB zíjn kounentaar op de evangeliën
opbouwde met behulp van ui t  { r !e bronnen geput mater iaal :
l )  heÉ kompi lat ie-werk van IÉo"dad uarL l , teru (9de eeuw),
2) de exegetisehe homilieËn van Mar Aba tan Ka9kar = k;tito-
í ikos Mav, Aba I ï  (7de/8ste eeuw),  3)  het  kompi lat ie-werk
van Seharbokt ,  d ie zeer waarschi jn l i jk  geident i f iceerd kan

wordèn met de in de arabische t radi t ie door z i Ín werk op

medisch gebied bekende Saháv,buht b. lmsaz,$Zs uit condêEap"t
(9de  eeuw) .

Eén van de belangr i jkste resul taten van het  bronnenon-

derzoek is  de gevolgtrekking,  dat  de t f i rgdmë van Mar Aba,

w ie r  on ts taan  in  de  b loe i t i j d  van  de  sy r i sche  exege t i sche

l i teratuur va1t ,  een van de hoofdbronnen van de auteur van

de GB gevormd hebben. Daar de werken van de nestor iaanse

auteurs u i t  de 6de -  BsËe eeuw op enkele f ragmenten in 1a-

tere kompi lat ie-werken na ver loren z i jn gegaan, b ieden de

oarvangr i jke excerpten van Mar Abats werk in de GB de unieke

moge l i j khe id ,  eea  L ip  van  de  s lu ie r  op  te  l i ch ten ,  < i i e  ove r

de geschiedenis van de rrestor iaanse exegese van di t  t i jdvalc
1 i g t . .

Tn DeeL - f - f  wordc derhalve geËracht ,  een nader inz icht

t e  v e r k r i j g e n  i n  d e  t r a d i t i e - h i s t o r i s c h e  p l a a t s  v a n  M a r

A b n  t  s  e x e g e s e .
Ln l looJ-r is tuk I  wordt  een ui teenzetc ing gegeven van de spe-

c i f i eke ,  meÈ de  f ragmenta r i sche  ove r leve r ing  van  de  wor te l - s

de r  sy r i sch -nes to r iaanse  exege t i sehe  t rad i t i e  (me t  name van

de werken ván Theodorus van l ' {opsuest ia)  en onze re lat ief
groËe onbekendheid met de ontwikkel ingen van de nesËor iaanse
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exegetische tradit ie sedert Narsai (gest. na 503) samenhangen-
de problemen, die door een tradit ie-historische vraagstel l ing
opgeroepen worden. Vervolgens wordt een bespreking gewijd aan
enkele niet uitgegeven christel i jk-arabische en syrisehe bron-
nen, waarvan verondersteld is, dat zi j  een ríezenli jke bi jdrage
zouden kunnen leveren aan onze kennis van ïheodorus van Mop-
suestiats exegese van de synoptische evangeliën.
In de tloofdstukken 2, 3 en 4 wordt de in het voorgaande hoofd-
stuk ontwikkelde, bij de vraag naar de traditie-verhoudingen
in de exegese van Mar Aba te volgen methode, toegepast op de
komrenËaren van enkele evangelielezingen, rraarvoor de auteur
van de GB op grote schaal van zija Mar Aba-bron gebruik maakte.
Na een brounenkritische analyse vaa deze gedeelten wordt een
craditie-historische analyse van de daarin vervatte Mar Aba-
tradities geboden. Dit onderzoek voert tot de gevolgcrekking,
dat het beeld, daÈ uit de exegese van Mar Aba naar voren Êreedt,
tot een belangríjke correctie op de gangbare opvattingen over
de ontwikkelingen van de nestoriaanse exegese sedert Narsai
leidt.  Men ging er tot oog toe vaÉ uit ,  dat de nestoríaanse
exegese sedert de 5de/6de eeuw als een tstreng nestoriaanse
exegeser, die voornanelijk bepaald werd door het werk van de
Antiochener ïheodorus van Mopsuestia, te kenschetsen is, en
dat de bij de latere kompilatoren waarneernbare invloeden van
griekse auteurs a1s Gregbrius van Nazianze, Gregorius van
Nyssa, Basilius en Johannes Chrysostomus eersË omstreeks 800
n. Chr, ten tijde var. Katholikos Timotheos Í en Theodom,s bar
Koni (auteur van een omstreeks 800 ontstaan exegetisch kompi-
latie-werk) in de nestoriaanse traditie zijn binnengedrongen.
Mar Aba's exegese vertoont eveilJel traditie-historisch een
uitermate korrplex karakÊer. Invloeden, die op het werk van
Theodorus v.:rn Mopsuestia terug te voereo zíjn,, staan nuÍne-
riek nog achter bij die, welke van het exegetische werk van
Johannes Chrysostomus zijn uitgegaan. Van de drie grote Kap-
padociËrs heef,t in ieder geval Gregorius van Nazianze op Mar
Aba ingewerkt. 'Daarnaast is de vroeg-syrische traditie (nnet.
name het werk 'tan Ephtaem Syrws) sterk in Mar Abars exegese
vertegenwoor'.igd. Ook grijpt Mar Aba op vroegere ontríikke-
lingen terug, waardoor ten gevolge van eeÍr eontinue inËer-
actie tussen Ëheodoreische en ephraemische overleveringen
een volledig eigen traditie-vorming tot sËand gekomen is.

Ín Deeí ïff vordt een samenvatÈing geboden, waarbij de
resultaËen van het onderzoek in het bredere kader van de
vraag naar de betekenis van de GB vaat de geschiedenis van
de nestoriaanse exegese geplaatst worden. Daarbi j  wordt voor-
al ingegaan op de betekenis van de twee hoofdbroÍrneÍI, die
buiten de GB niet of natrrelijks toegankelíjk zíjo:
I ) Door het korrpilatie-werk van SeharbokË, dat onze kennis
van de nestoriaanse exegetische Êradit ie aanzienl i jk vergroot
door de menigte van de daarin verzamelde anonieme en op naam
van bepaalde leraren en exegeten gestelde tradit ies, die door
de andere bekende en Ëoegankelijke nestoriaanse kompilatie-
werken niet zijn overgeleverd, hebben r"re een goed inzicht in
het geestelijk klimaat van die geleerdenkringen (9de eeuw),
wier niddelpunt de akademie in GondêBáp-ur vorrrde (de Sehar-
bokt-tradities in de GB Leveren mooie exempla, hoe heË theo-
logisch-exegetische én het profaanlretenschappelijke erfgoed
van de nestoriaanse kerk elkaar wederzijds beïnvloed hebben).



2) Door de exeget ische t f izgíanê van Mar Aba, d ie door een sterk
retorische stij l gekenmerkt worden, komen we in aanraking n,.t
een l i terai r  genïe '  waarvoor verder geen getuigen bewaard z i jn
gebleven. De Mar Aba-tradi t ies in de GB bfeden de mogel i jkheid,
i nz i chc  te  ve rk r i j gen  in  de  ach te rg ronden  van  de  sy r i sche  re to -
r i c a ,  z < ; a l  s  d c z c  i n  e e n  v a n  d e  b e l á n g r i j k s t e  n e s t o r i a a n s e  s c h o -
len  ( i n  dc  ak ; rdcmie  van  se leuc ia -K tes ip i ron )  bedrcven  werd .  A ls
geen andere bron verschaf f .en zí j  toegang tot  het  werk van een
au teu r  u i t  de  b loe i t i j d  van  de  sy r i sóh -nes to r iaanse  exege"e ) .

Nederlandse samenvaËting van het
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van  G.J .  Re in ink ,  22  novernber  l g7g .


