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Stellingen

behorende bij het proefschriftCoordination and Constituency: A Study in Categorial Grammar
van Joop Houtman

1. Nevenschikking is geen procedure maar een structuur.
(contra Cremers’ stellingNevenschikking is geen structuur maar een procedure, Cremers C.,
On Parsing Coordination Categorially, proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, Leiden 1993)

2. Flexibiliteit van categoriale grammatica’s voortgebracht door de regelschema’s Functiecompositie
en Type-Ophoging, staat een adequate beschrijving van Nederlandse nevenschikkingen hinderlijk
in de weg.

(dit proefschrift, hoofdstuk 2)

3. Aangezien theorieën inzake categoriale grammatica’s meervoudige categorietoekenningen voor
lexicale eenheden toestaan, is het onjuist te spreken van eenlexicale functie.

(cf. Levelt W.J.M.,Formele grammatica’s in linguïstiek en taalpsychologie, deel 2:
Toepassingen in de taaltheorie, Deventer 1973, p. 91-102)

4. Descriptief onderzoek met betrekking tot natuurlijke talen kan een heilzame werking hebben op
fundamenteel theoretisch onderzoek naar grammaticamodellen.

5. Invoering van een driejarige studieduur voor universiteiten en HBO-instellingen levert het
huidige kabinet geen geld op en ook in de toekomst komt het voornemen tot stelselwijziging
Nederland duur te staan.

6. Het promotiereglement van de Rijksuniversiteit Groningen staat toe dat een proefschrift wordt
verdedigd dat behalve door de promotor door geen van de leden van de beoordelingscommissie
is goedgekeurd.

(cf. Promotiereglement Rijksuniversiteit Groningen, november 1993, artikel 25)

7. Ondanks de geldbronnen die momenteel door de Professional Chess Association (PCA) worden
aangeboord en de impulsen die daarvan uitgaan voor de schaakwereld, is de controverse tussen
de PCA en de wereldschaakbond (FIDE) op lange termijn nadelig voor het professionele
schaken.

8. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) is voor het realiseren van een slagvaardige
organisatie voor zowel het Nederlandse schaakleven als de Nederlandse vertegenwoordiging in
internationale schaakorganisaties slecht af met politiek bekende voorzitters als Pont en Tommel.

9. Tekstschrijvers die beweren dat zij ‘onderdeel uitmaken van’ een belangrijke beroepsgroep
zouden een schrijfverbod opgelegd moeten krijgen.

10. Energiedistributiebedrijven versterken hun positie door fusies en overnames veelal met het
argument dat schaalvergroting de concurrentiepositie van het bedrijf verbetert. Zolang deze
bedrijven binnen hun verzorgingsgebied een monopolie hebben op hun kernactiviteiten (de
levering van energie) betreft dit argument blijkbaar hun nevenactiviteiten.


