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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Prosodie aspects of information structure in discourse 

van 
Monique van Donzel 

1. Vrouwelijke sprekers zijn betere navertellers dan mannelijke sprekers. 
(Dit proefschrift, hoofdstuk 3) 

2. Bij het vertellen van een verhaal kunnen gevulde pauzes ('eeh') beter 
vermeden worden. Luisteraars stellen een dergelijke pauzeerstrategie 
niet op prijs. 

(Dit proefschrift, hoofdstuk 3) 

3. Grenzen, die in de gesproken informatiestroom eenheden afbakenen, en 
waarvan op grond van tekstuele informatie mag worden aangenomen 
dat ze een afgesloten eenheid binnen de tekst markeren, worden in 
spontane spraak, in tegenstelling tot voorgelezen spraak, intonationeel 
gemarkeerd met een 'continueringshaal'. 

(Dit proefschrift, hoofdstuk 4) 

4. De aanwezigheid van alinea's is een kenmerk van geschreven teksten. 
In gesproken teksten is de notie 'alinea' voor luisteraars van minder 
belang, en is daarom ook geen kenmerk van dit type teksten. 

(Dit proefschrift, hoofdstuk 4) 

5. In spontane spraak, zoals gebruikt in alledaagse conversatie, wordt 
veelvuldig verwezen naar informatie die niet direct uit de context te 
halen is, maar die herleidbaar is op grond van kennis van de wereld. De 
tweedeling 'nieuwe' vs. 'oude' informatie is voor spontane spraak dus 
niet toereikend, en zou moeten worden uitgebreid tot een driedeling 
'nieuw' - 'herleidbaar' - 'gegeven'. 

(Dit proefschrift, hoofdstuk 5) 

6. Het al dan niet beaccentueren door sprekers van woorden of 
woordgroepen in spontane spraak hangt af van de informatiestatus van 
die woorden of woordgroepen. Naarmate de informatie 'nieuwer' is in 
de boodschap is het vaker beaccentueerd. Dit is direct gerelateerd aan 
de in stelling 5 genoemde driedeling. 

(Dit proefschrift, hoofdstuk 5) 



7. De essentie van prosodisch onderzoek is, net als van alledaagse 
conversatie, niet zozeer de inhoud van de boodschap, maar de 
combinatie van die inhoud en, nog belangrijker, de manier waarop die 
boodschap geuit wordt. Non-verbaal gedrag kan hierbij doorslaggevend 
zijn. Daarom is het van belang dit aspect van communicatie bij 
prosodisch onderzoek te betrekken. Echter, wanneer men spontane 
spraak op een dergelijke manier wil onderzoeken, brengt deze aanpak 
zoveel complicerende factoren met zich mee dat het onderzoek vrijwel 
onuitvoerbaar wordt. 

8. In het kader van de ontwikkelingen en hervormingen binnen het 
middelbaar onderwijs is het een gemiste kans dat Algemene 
Taalwetenschap niet als schoolvak is opgenomen, alleen al vanwege het 
gewenste vakoverstijgende karakter van het Studiehuis. 

9. Niet alleen meetbare zaken zijn belangrijk. 

- Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit 
bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux. 

(Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince, 1943). 

10. Het besluit van assistenten-in-opleiding, en tegenwoordig in meerdere 
mate promotiebursalen, tot het willen uitvoeren van een promotie
onderzoek, heeft hoogstwaarschijnlijk niets te maken gehad met de 
salariëring, noch met de beroepsperspectieven, maar ongetwijfeld veel 
meer met het feit dat de kans op promotie zo groot is. 

11. Zonder aanval kan er ook in de schermsport geen sprake zijn van een 
riposte. 

12. Het feit dat motorrijders elkaar altijd groeten in het voorbijrijden maakt 
dit tot een zinloos gebaar, dat desondanks de indruk van saamhorigheid 
wekt. 
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