STELLINGEN
1. De BETEKENISSEN van het Poolse prefix prze- zijn terug te voeren tot twee
basisinvarianten die ruwweg corresponderen met de betekenissen die in andere
Slavische talen worden weergegeven door cognaten van de twee prefixen
*per(i)- / (*prě-) tegenover *pro- / *pra- (zoals bijv. Russisch nepe- en
npo-). Deze basisinvarianten hebben gemeenschappelijke kenmerken.
Dit proefschrift.

2. Onder de West-Slavische talen neemt het TSJECHISCH een uitzonderingspositie
in: als enige heeft het de twee prefixen pře- en pro-. De andere hebben slechts
het cognaat van *per(i)- / (*prě-), te weten: Pools prze-, Slowaaks pre-, OpperSorbisch pře-, Neder-Sorbisch pśe- (pŕe-) en Kasjoebisch prze- / przë-.
Dit proefschrift.

3. Taalkundige TERMINATIVITEIT is eindeloos.
Dit proefschrift.

4. In het aspectsysteem van het Slavisch bekleden de TERMINATIEVE
IMPERFECTIEVE WERKWOORDEN een sleutelpositie. Het is dan ook onterecht dat
ze in sommige recente aspectstudies geen belangrijker rol toebedeeld krijgen.
5. Alle telische situaties zijn terminatief maar niet alle terminatieve situaties zijn
telisch. TELICITEIT in de algemeen geaccepteerde betekenis komt overeen met
processueel transformatieve terminativiteit.
Dit proefschrift.

6. Het is verleidelijk en veelal gebruikelijk om bij de bestudering van prefigering
en aspect te denken volgens de, morfologisch gezien voor de hand liggende,
DERIVATIE van imperfectief naar perfectief. Semantisch gezien snijdt dat
eigenlijk geen hout en is het beter te redeneren van perfectief naar imperfectief.
Met dank aan dr. Adrie Barentsen; dit proefschrift.

7. Nu de Poolse WOORDENBOEKmakers ertoe zijn overgegaan om naast
zogenaamde suffixale aspectparen ook prefixale paren in één lemma te
behandelen en dan de betekenis te enten op het niet-geprefigeerde lid, schiet
hun behandeling tekort. Meer nog dan bij suffixale paren ook al het geval is,
kan de betekenis van het geprefigeerde perfectieve werkwoord lang niet altijd
worden afgeleid uit de voor het corresponderende imperfectieve simplex
gegeven betekenisomschrijving.
Naar aanleiding van promotiestelling nr 3 van dr. Henk Proeme, 1991; dit proefschrift.

8. Hoewel de term “LEGE” PREFIXEN ook in dit proefschrift wordt gehanteerd is
die eigenlijk misleidend; prefixen zijn nooit leeg.
Dit proefschrift.

9. Het steeds vaker gevoelde uitgangspunt dat zogenaamde OUDE MUZIEK in onze
tijd uitgevoerd dient te worden door mensen die uit het hetzelfde land
stammen als bepaalde muziek is niets minder dan culturele discriminatie.

Hierdoor onthoudt men de wereld en met name de echt geïnteresseerde
luisteraar veel moois.
10. Het maken van een werkelijk bi-directioneel WOORDENBOEK is onmogelijk,
zeker zolang dat op papier moet.
Pools-Nederlands woordenboek.
R.M. Genis. 2002. Grammatical Information in the New “Bi-Directional” Polish-Dutch
Dictionary. [in:] Die Welt der Slaven 14.

11. Some people who were brought up with both English and Dutch as home
languages cannot be trusted with the English definite article. To me STUDIES ON
POLISH VERBAL PREFIX PRZE- is the only correct formulation for the title of this
dissertation. I was outvoted.
Met dank aan: Mariette Genis-Foulger, Susan Pond, vele Engelse native speakers,
dr. Janneke Kalsbeek en dr. Willem Vermeer.

12. Jeszcze SEKCJA POLSKA nie zginęła.
Met dank aan: mgr Elżbieta Weiss, dr. Arent van Nieukerken, drs. Elżbieta
Meijknecht-Proń, drs. Maurits Nederberg.

