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Stellingen ,, behoren d bi j H.A.M. Douwes ' De ornatu  spirttuallsdosponsacionis  -
kritisch ee uitgav e met commentaar , Amsterdam , 20 decembe r 2000. 

1.. In Aeneis DC, vera 294, "atque animum patriae strinxi t pictatis imago"  moet patriae pietatis 
woedenn opgevat als een genitivus subiectivus (zo men wil possessïvus) en met zoals menig 
commentaarr  suggereert als een genra"vus obiectrviis. Iulus, zoon van Aeneas, wordt hier 
immerss aangeraakt door  het beeld van zijn vaders liefde voor  diens oude vader  Anchises. 

2.. Er  bestaat ongetwijfeld etymologisch verband tussen de namen "Jehovah"  (Jahwe) enerzijds 
enaZeus^'^h«r", tT>euswandefzijds. . 

3.. Bü het biterpreterCT van Homerus'i/to 
vann de tt^  niet ondericend. Zo wordt "hu^akeleuma"  dikwijl s weergegeven met 

ee paden**, omdat de geïntendeerde tegenstelling met "de droge paden op het land" 
niett  wordt nerkend. 

4.. De sigma-phi combinatie werd in het Latij n vaak weergegeven met "f : sphendone - funda, 
sphailoo - fcllo, sphatto (spahtzo) - fodio. Zo had "sphinx* *  ook strikt genomen "phinx " 
moetenn opleveren. 

5.. Binnen het kader  van de decaloog kan onder  bepaalde omstandigheden euthanasie worden 
verdedigd. . 

6.. Het gevoel voor  woordgeslacht - genus - is binnen de jongste generaties eindexaminandi nu 
zoverr  uitgesleten dat combinaties als "de vrouwen, wiens mannen'*  of "Frankrij k zet haar 
bestee krachten in"  hun geenszins ongrammaticaal voorkomen. 
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