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Met dit Festschrift bij het vertrek van de Nederlandse linguïst en filoloog 
William R. Veder aan de Universiteit van Amsterdam is de reeks ‘Pegasus Oost-
Europese Studies’ (POES) niet aan haar proefstuk toe. Het huidige volume volgt 
op de feestbundel voor Adrie Barentsen (cf. de recensie in Oost-Europa 
Tijdingen nr. 46) en is opgebouwd volgens hetzelfde principe, nl. een 
verzameling van diverse, alfabetisch op auteur gerangschikte bijdragen met één 
centraal thema als bindmiddel. Waar in het eerste nummer uit de reeks ‘het 
detail’ centraal stond, is hier gekozen voor het thema ‘tijd’ als leidraad. De titel, 
Time flies, lijkt bijzonder toepasselijk bij de huldiging van een specialist van het 
Oudslavisch als W. Veder, die in catalogen, edities en studies heeft geprobeerd 
de kloof met vervlogen tijden te overbruggen en het verleden te vatten via de 
restanten die de tijd, tempus edax rerum, als voer voor filologen heeft 
achtergelaten.  

De titel verwijst echter ook naar de voorbije jaren van een rijk gevulde 
academische loopbaan, en in die zin laat het ontbreken van een terugblik op de 
carrière en de publicaties van de jubilaris zich des te meer voelen (een 
tekortkoming die overigens ook al voor de bundel voor Barentsen werd 
gesignaleerd). Voor wie deze lacune wil opvullen kan worden verwezen naar het 
bio- en bibliografisch overzicht in deel IV  van de Kirilo-Metodievska 
enciklopedija (т-я) (Sofia 2003) onder het lemma ‘Федер, Уилам (Veder, W.)’. 
De wetenschappelijke interesse van W. Veder gaat vooral uit naar de 
Oudslavische vertaalde en originele literatuur, voornamelijk uit de vroegste 
periode (9e tot 10e eeuw); publicaties van zijn hand combineren paleografie, 
codicologie, tekststudie, de theorie en de praktijk van de tekstoverlevering, 
tekstkritiek en editietechniek.  

Een aantal bijdragen in deze feestbundel sluiten zeer nauw aan bij het 
onderzoek en de interessesfeer van W. Veder, en hebben verder, al dan niet 
expliciet, het wel zeer breed overkoepelend thema ‘tijd’ met elkaar gemeen. Tijd 
als concept, als historische dimensie, als werkwoordelijke categorie, als 
(onderdeel van) betekenis... Dit resulteert in een niet erg coherent maar wel 
interessant geheel van 28 zeer diverse bijdragen, van uiteenlopende lengte, 
gesteld in zes verschillende talen, van een internationale gezelschap van meer en 
minder bekende namen. Deze bespreking kan niet veel meer zijn dan een 
summier overzicht van de verschillende artikels die deze bundel rijk is. 

Het grootste deel van de bijdragen is gewijd aan de palaeoslavistiek in al 
haar facetten. Voornamelijk tekstonderzoek in het algemeen, en tekstkritiek en 
tekstoverlevering in het bijzonder, zijn goed vertegenwoordigd. Zo illustreert M. 
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Bakker de methode van ‘the Amsterdam school of Church Slavic studies’ – een 
methode geëxpliciteerd in Veder’s monografie Utrum in alterum abiturum erat? 
van 1999 – aan de hand van de Oudslavische vertaling van Handelingen 17:19a; 
de auteur wijst o.m. op de voordelen van het elektronisch bevragen en bewerken 
van het bronnenmateriaal (collatie en data abstractie) (7-12). M. Capaldo 
behandelt de Velikij krug mirotvornyj, de ‘grote kosmische cyclus’, een traktaat 
uit de jaren 1538-1541 van de priester Agafon van de Hl. Sofia in Novgorod, die 
hier een nieuw tijdsconcept ontwikkelt na het falen van het concept gebaseerd 
op de zeven millennia ná 1492 (= 7000 vanaf de schepping van de wereld) (47-
56). A.G. Giambelluca Kossova behandelt de oorsprong en functie van de ‘rečь 
filosofa’ in de Povest’ vremmenych let (113-136),  terwijl A. Miltenova een 
cyclus bespreekt van vroege Slavische erotapokriseis in de cod. slav. N 12 in de 
Nationale Bibliotheek van Wenen (205-219). De Slovo o polku Igoreve, die 
overigens weer volop in de aandacht staat door de heropleving van de 
echtheidsdisputen daaromtrent, wordt door O. Nedeljkovic besproken binnen het 
methodologisch kader van de receptietheorie, met bijzondere aandacht voor de 
‘vocality’ van de Slovo (221-244). S. Nikolova behandelt een 14e eeuws 
afschrift van de Svodnyj paterik in het Sinodaal-ms. n° 949 in de 
handschriftencollectie van het GIM te Moskou (245-260), T. Slavova de 
uittreksels uit de Byzantijnse kronieken in de samenstelling van de Tolkovaja 
Paleja (329-350). In de bijdrage van J. G. van der Tak worden uittreksels 
gepresenteerd over Paulus’ zeereis naar Rome, in het Grieks en in Slavische 
vertaling, uit het werk van Euthalius Diaconus (351-358). J. Schaeken treedt 
rechtstreeks in dialoog met de jubilaris; hij suggereert en beargumenteert 
alternatieve reconstructies en geeft commentaar bij Veders editie van de proloog 
van het Učitel’noe evangelie van Konstantijn van Preslav (317-328).  
 Ook de Oudslavische paleografie komt aan bod. Aan het glagolitisch 
alfabet, waaraan ook Veder aandacht heeft geschonken, zijn de bijdragen gewijd 
van R. Marti, over de invloed van het Cyrillisch op de oudere Glagolica (157-
169), en van H. Miklas over de rol van het Azbučna Molitva als bron voor onze 
kennis van de ‘Urglagolica’ (171-204). De epigrafie komt aan bod in de 
bijdragen van A.A. Alekseev over de typologie en culturele context van 
Oudslavische graffiti (1-5), en bij Imre X. Tot, die bericht over de inscriptie op 
Bulgaarse loden zegels uit de 9e/ 10e eeuw (359-368). Het artikel van A. 
Džurova en V. Velinova is gewijd aan een specifiek type van illuminatie in 
liturgische boeken, nl. ‘de zegenende hand met de rode nagels’, met aandacht 
voor de functie van het ornament in relatie tot de tekst, en de Byzantijnse 
modellen (95-106).  

Lexicografie krijgt een plaats in het een overzicht van V. Despodova van 
eerder niet geattesteerde vormen in het 13e eeuwse Euchologium van Treskavec 
(77-94), en in de bijdrage van A.S. Gerd, die wijst op de lexicale gelaagdheid 
van Oudslavische teksten, en het belang van tekstanalyse en tekstkritiek bij het 
opstellen van een betrouwbaar historisch woordenboek (107-112). I. Christova 
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neemt de etymologie onder de loep van Oudslavische benamingen voor ‘haar’ 
(kъkъ, kyka en vlasy) en daarmee verbonden begrippen zoals ‘vlasoželitъ, -ьcь, -
ištь’ (Plejaden) (57-76).  

Ook Russische taalkunde komt aan bod, zoals in het artikel van W. 
Honselaar over de dimensie ‘tijd’ in betekenis, met als de gevallen нравиться, 
через, до сих пор en старомодный als concrete voorbeelden (137-147), en de 
bijdrage van A. Peeters-Podgaevskaja over de categorie ‘tijd’ in de Russische en 
Nederlandse fraseologie (267-292). Willem G. Weststeijn onderzoekt de 
distributie van het Russische ‘врема’ en het Engelse ‘time’ aan de hand van de 
elektronische bevraging van een Russische tekst en zijn Engelse vertaling (401-
408), A. Barentsen bestudeert de veranderingen in de Russische weergave van 
een oproep tot gezamenlijk handelen (prizyv k sovmestnomu dejstviju) in teksten 
van de laatste tweehonderd jaar, eveneens op basis van vergelijkend 
corpusonderzoek met behulp van de computer (13-40). D. Pineda presenteert 
resultaten van het veldwerk van de Universiteit van Tromsø (Noorwegen), 
uitgevoerd in het Noord-Russische dorp Varzuga en omstreken, i.v.m. het 
gebruik van oude dualisuitgangen in de plaatselijke spreektaal (293-300), terwijl 
een revival van het generativisme in de Russische linguïstiek de aanleiding 
vormt voor C.E. Keijspers artikel over de “Sins of Generativism” (149-169). 

De bundel bevat ook twee bijdragen waarin het Sorbisch en het Bulgaars 
centraal staan. H. Brijnen onderzoekt de Duitse leenwoorden in een Sorbisch 
handschrift uit de eerste decennia van de 19e eeuw als bron voor onze kennis van 
de verspreiding van het Nederduits in die periode (41-45), en J. Sampimon 
behandelt de vroegste beschrijvingen in grammatica’s en studies van het 
Bulgaars werkwoordelijke systeem en het fenomeen van de ‘preiskavane’ of de 
‘ renarrated forms’ (305-316). Tenslotte moet nog het kort methodologisch stuk 
van B. Panzer worden vermeld, die onder de titel “Tempus fugit” aanspoort tot 
reflectie bij het gehanteerde tijdsbegrip en gebruikte terminologie in het 
taalkundig onderzoek naar tijd, aspect en wijze (261-266). 

Een buitenbeentje is het artikel van H. Wątróbska, dat een inventaris 
verschaft van documenten en aanwijzingen voor Nederlandse sporen in de 
geschiedenis van Gdańsk (Danzig) (369-399).  

Misschien is het thema van deze bundel, ‘tijd’, wel het sterkst aanwezig in 
het korte “Manuale continuatum” van G. Podskalsky. Zelfs de beste 
wetenschappelijke publicaties worden na verloop van tijd onvolledig of 
achterhaald. Ook Podskalsky voelt zich genoodzaakt te remediëren, hier door 
zijn standaardwerk, “Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und 
Serbien, 865-1459”  (2000), te voorzien van een korte bibliografische aanvulling 
met eerder niet opgenomen literatuur (sinds 1999) (301-304). Fugit tempus, ja, 
maar Fugit irreparabile tempus...  


