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Stellingen 
 

Behorende bij het proefschrift 

 
Phonological Aspects of Nasality 

 
van 

 
Bert Botma 

 
 
 
 
 1. Nasaliteit is vanuit fonologisch oogpunt een afgeleid begrip (dit 

proefschrift). 

 2. Fonologisch gezien zijn distinctieve stemhebbendheid en dis-
tinctieve nasalisatie in complementaire distributie (dit proefschrift). 

 3. Een fonologische representatie heeft niet noodzakelijkerwijs een 
eenduidige fonetische interpretatie (dit proefschrift). 

 4. Een fonetische representatie heeft niet noodzakelijkerwijs een 
eenduidige fonologische interpretatie (dit proefschrift). 

 5. Processen die zowel stemhebbendheid als nasalisatie afdwingen 
spelen zich af op subsyllabisch niveau, niet op syllabisch niveau (dit 
proefschrift). 

 6. Het aantal mogelijke distinctieve laryngale contrasten in nasale 
consonanten is universeel beperkt tot twee (dit proefschrift). 

 7. In laryngaal gemodificeerde nasalen is de aan- of afwezigheid van 
stemhebbendheid fonologisch niet relevant (dit proefschrift). 

 8. Genasaliseerde laryngalen, inclusief /?/, zijn mogelijke contrastieve 
segment-types (dit proefschrift). 

 9. Typologische generalisaties zijn onlosmakelijk verbonden met het 
theoretische raamwerk waarbinnen ze worden gepresenteerd. 

10. Met stelling 9 in het achterhoofd: alle talen hebben een onderliggend 
contrast tussen een serie obstruenten en een serie sonorante 
consonanten (dit proefschrift). 



11. De typografische weergave van de notie magic licensing in 
Government Phonology en de notie sympathy in Optimality Theory 
laat zien dat deze theorieën meer met elkaar gemeen hebben dan 
fervente aanhangers van beide willen toegeven. 

12. De oorverdovende geluidssterkte van muziek in uitgaans-
gelegenheden maakt het leren van Nederlandse Gebarentaal, zowel 
voor nu als voor later, een bijzonder nuttige bezigheid. 

13. Het antwoord op de vraag of het alfabetiseren van een cd-collectie 
een vorm van efficiënt of neurotisch gedrag is, wordt veelal 
geslachtelijk bepaald. 

14. Een schaker heeft meer last van de confirmation bias dan van de 
tegenstander.   

15. Het is een uitstekend idee om uitsluitend champagne te serveren bij 
een maaltijd: eenvoudig en heerlijk (vrij naar Paul Bocuse, La 
Cuisine du Marché). 

 




