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Stellingen 

1. Het verschil in grootte van de tekstkritische eenheden (enkele 'losse' woorden, 
resp. zinnen, of zinsdelen) tussen de tekst van de Brieven en die van de samen
vattingen in de Oudslavische Apostolus wijst er op, dat de aandacht van de 
(over)schrijvers bij deze verschillende onderdelen anders gericht was: op losse 
woorden in de Brieven en op een correcte weergave van de betekenis van de 
zinnen in de samenvattingen. 

2. Uit tekstkritisch onderzoek van de Slavische Apostolus is nog niet gebleken, dat 
de tekst van het (korte of volledige) Lectionarium van oudere datum is dan die 
van de overige tekstgedeelten. (A. A. Alekseev, Palaeobulgarica 8, (1984), 3— 
22) 

3. Nergens blijkt dat de schrijvers van individuele handschriften van de Slavische 
Apostolus meer dan één legger hebben geraadpleegd. (Cf. Alekseev, ibid..) 

4. Het is onwaarschijnlijk dat Cyrillus en Methodius met de overgeleverde vertaling 
van de Apostolus in het Slavisch iets te maken hebben gehad. 

5. De Bijbel van Ostrog is niet in het Oud-Russisch geschreven. (Cf. S.O. Schmidt 
(ed.), Svodnij katalog slavjano russkix rukopisnyx knig xranjascixsja v SSSR XI-
XIII vv. Moskva 1984, p. 33.) 

6. Het collationeren van handschriften met behulp van een computer bevordert de 
integrale en ongeschonden bewaring van die manuscripten. 

7. De naamgeving van de oncologie als medisch specialisme is paradoxaal genoeg 
gebaseerd op de deelbaarheid van deze "atomen". (F. Wehrli, Die Schule des 
Aristoteles, Heft VII, Herakleides von Pontos, frr. 118-119, Basel/Stuttgart, 
1969.) 



In de illustratie van Herakleides Pontikos' theorie over de banen van de planeten 
Venus en Mercurius hebben de tekenaars in diverse handschriften de letters A, 
E, Z en H uit een volgende illustratie abusievelijk naar voren gehaald en zo een 
onbegrijpelijke situatie gecreëerd. (F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles, Heft 
VII, Herakleides von Pontos, fr. 109, Basel/Stuttgart, 1969; Cf. J. G. van der Tak, 
'Calcidius' Illustration of the Astronomy of Heracleides of Pontos', Philologus 
1972, 129-136.) 

Sol 
B tUo, BJUn, 

Hesperus postsolem 
occidens et or!ens 

Lucifer ante so/em 
or/ens et occidens 

9. Zichtbaar maken en het bij elkaar in rekening brengen van de kosten tussen 
opgesplitste bedrijfsonderdelen hebben bij de Nederlandse Spoorwegen tot lang
duriger vertragingen geleid; als dit mutatis mutandis ook binnen de Universiteit 
gaat gebeuren, zijn daar vertragingen van formaat te verwachten. 

10. Het stemt tot nadenken dat universiteiten meer geld lijken uit te geven aan para-
wetenschappelijk dan aan wetenschappelijk drukwerk. 

11. Niet alleen in historisch opzicht, maar ook vanuit een gevoel van culturele ver
bondenheid tussen Oost en West Europa is het gemeenschappelijke project van 
de Hermitage te Sint Petersburg en de Nieuwe Kerk in Amsterdam voor een 
"Hermitage aan de Amstel" een zeer lofwaardig initiatief. 




