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Stellingen:
I

Het in § 7 van caput I. 12 ontbrekende mythologumenon heeft, naar alle waarschijnlijkheid,
het verhaal van Tantalos en Pelops behelsd.

II
Het verdient sterke aanbeveling om, in cap. I.1, § 4, tussen B8@Ã" en Jä< ¦B,DP@µX<T<
¦$VBJ4., aan te vullen.

III
Ondanks het ontbreken daarvan in de recensio $, zowel als bij Julius Valerius, als in de
belangrijke Armeense versie van de Alexanderroman, mag men, vooral op grond van de,
overigens corrupt overgeleverde Syrische versie, aannemen dat de astrologische begeleiding
van Olympias door Nektanebo in de oerversie van de Griekse Alexanderroman compleet is
geweest.

IV
De combinatie van de planeet Mercurius met Steenbok en het paranatellon )LFf<Lµ@H
(Dysonymos) in cap. I.12, § 7 geeft aan dat de auteur goed op de hoogte is geweest van de
Egyptische astrologie.

V
De vertaling van de Griekse Alexanderroman, recensio ", door Richard Stoneman verdient
die naam niet, het is een navertelling in het Engels.
(Richard Stoneman, The Greek Alexander Romance Penguin classics, Harmondsworth
1991).

VI
Het  oud- Georgische begin van het Evangelie van Johannes  Pirwelithgan Vanaf den
beginne duidt er blijkens, zowel de oud-Armeense als de modern west-Armeense  tekst van
dit Evangelie Sgizpén (oost-Armeens: Skizbén) op dat het hier om een vertaling uit het
oud-Armeens en niet om een vertaling uit het Grieks   
 "z+< •DP±" In den Beginne gaat.  

VII
Het “How now!” van Scrooge, wanneer hij de geest van Marley ziet binnenkomen, wordt
het best vertaald met Wat mot dat?! Het geeft het karakter van Scrooge in het
begin van Dickens' verhaal beter weer dan de vertaling Wat heeft dat te betekenen!, die te
veel woorden bevat en daardoor in verhouding tot de gegeven situatie te         "netjes" is.

VIII
De veelvuldig gekoesterde gedachte dat het Iers op het punt zou staan binnenkort te
verdwijnen wordt, weersproken door de laatste cijfers omtrent de spraakdichtheid van die



taal. Bij de volkstelling in 1991 gaf 32,5 procent (bijna 1 miljoen) van de Ieren aan Iers te
kunnen spreken, tegen 31,1 procent in 1986.

IX
Het moet eens en vooral in de Grondwet worden verankerd dat de bewijslast bij de overheid
(lees: het openbaar ministerie en andere overheidsorganen) dient te liggen en onder geen
enkele omstandigheid naar een, van een misdrijf verdacht, burger mag worden
overgeheveld.

X
Het onderwijs in de eigen waarden van de Europese cultuur, houdt, mits met de nodige
relativering gegeven, geen discriminatie van een andere cultuur in.
 

XI
Aangezien steeds meer mensen te kennen geven dat zij balen als een stekker, verdient het
aanbeveling, vooral in gevallen van kortsluiting, een electro-psychologisch onderzoek naar
het gevoelsleven van stekkers in te stellen.
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