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Abstract
Collectieve naamwoorden zoals groep, comité en familie zijn speciaal omdat zij naast een eenheid ook
tegelijkertijd meerdere entiteiten beschrijven. Groepswoorden kunnen worden geïnterpreteerd als ‘één’ en
‘meer dan één’, maar lijken erg heterogeen in de mate waarop eenheid ofwel pluraliteit conceptueel
geprofileerd wordt (i.e. saillant is). Dit paper geeft middels een corpusonderzoek evidentie dat enkelvoudige
collectieven kunnen dienen als plurale locatiereferent voor de preposities onder en tussen. Daarnaast duiden
heterogene frequenties per woord op variatie binnen menselijke collectiva op member level accessibility. De
frequentie wordt gegeven van constructies van de preposities tussen en onder, die een plurale entiteit als
locatiereferent eisen, met verschillende bezielde collectiva in een Nederlands corpus. In de constructie
“tussen/onder + NP” komen woorden met weinig member level accessibility, zoals comité, niet of
nauwelijks voor en woorden met veel member level accessibility, zoals echtpaar, vaker voor.

1. Inleiding
Collectieve naamwoorden , zoals comité of committee, zijn woorden die meerdere entiteiten
beschrijven als een enkelvoudig geheel. Het woord comité beschrijft bijvoorbeeld meerdere personen
die in een groepsverband samenwerken met een bepaald doel, maar wordt met een enkelvoudig woord
uitgedrukt. De betekenissen van woorden uit deze categorie bewandelen daarom een pad tussen ‘één’
en ‘meer’. Dit is ook terug te zien in de manier waarop meervoudige werkwoorden en pronomina
kunnen verwijzen en congrueren met dit type naamwoord:
(1)

Het comité kwam gisteren samen. Ze hebben het voorstel verworpen.
‘The committee gathered yesterday. They rejected the proposal.’
(Joosten et al., 2007, p. 89)

In (1) is te zien dat een ‘comité’ kan worden geïntroduceerd als enkelvoudige naamwoord, waarna
vervolgens een meervoudig voornaamwoord wordt gebruikt om naar deze groep terug te verwijzen.
Corpus-onderzoek van Joosten, De Sutter, Drieghe, Grondelaars, Hartsuiker en Speelman (2007) geeft
evidentie voor het feit dat relatieve, possessieve en persoonlijke voornaamwoorden in het Nederlands
in meervoudsvorm gebruikt worden om te verwijzen naar menselijke collectieven. In het Brits-Engels
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kan daarbij een enkelvoudig collectief met meervoudige werkwoordsvormen congrueren in dezelfde
zin (in het Nederlands is dit niet toegestaan in hoofdzinnen).
Het voorbeeld hierboven impliceert dat de betekenis van woorden grammaticale elementen
kan beïnvloeden. Collectieve naamwoorden hebben een duale conceptualisatie van ‘enkelvoud’ en
‘meervoud’ en hebben dus ook een interactie met het grammaticale enkelvoud en meervoud. Door
collectiva en hun complexe interne structuur te onderzoeken, is het mogelijk om inzicht te krijgen in
hoe deze woorden afwijken van andere naamwoorden, die een duidelijkere scheiding van ‘één en
‘meer’ hebben. Bovendien kan het bestuderen van deze nomina het begrip van de conceptualisatie van
aantal in taal en cognitie verbreden.
Het veld van Cognitive Grammar benadrukt de invloed van woordbetekenis op grammatica. In
plaats van grammaticale categorieën los te zien van woordbetekenis, beargumenteert deze theorie dat
zij nauw samenhangen. Een naamwoord als group wordt door Langacker (1987) schematisch
uitgelegd als een sterkere belichting van eenheid (in zijn woorden een BOUNDED REGION). Conceptual
profiling, vanaf nu benoemd als conceptueel profileren, is hierbij een manier waarop een bepaalde
situatie wordt geconstrueerd en belicht. Dit wordt duidelijk aan de hand van het volgende voorbeeld:

(2)

a.

The group has decided

b.

The members have decided

c.

They decided together

Hoewel het scenario in de voorbeeldzinnen in (2) ongeveer hetzelfde is, zorgt de woordkeuze voor een
andere focus, of belichting. De betekenis ‘group’ gaat uit van meerdere entiteiten die gerelateerd zijn
aan elkaar, maar de eenheid van ‘group’ wordt geprofileerd ten opzichte van de entiteiten binnen deze
set en hun relatie (2a). Volgens Langacker is deze profilering van eenheid de reden dat de expressie
group de vorm van enkelvoudig naamwoord aanneemt. In hetzelfde scenario worden bij het gebruik
van members juist de meerdere entiteiten van de groep geprofileerd, ten opzichte van hun samenzijn.
Tenslotte zet Langacker group tegenover een woord als together. Together kan dezelfde situatie
beschrijven met dezelfde context, maar benadrukt juist de relatie tussen entiteiten en neemt daarom
ook de vorm aan van bijwoord.
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Binnen de categorie collectiva bestaat er volgens Joosten et al. (2007) verder verschil in
hoeverre de set ofwel de entiteiten belicht worden. Ze suggereren dat sommige collectieven, zoals
vereniging en comité, een sterkere profilering op collectieniveau hebben, terwijl andere collectieven,
zoals echtpaar en tweeling, een sterkere profilering op ledenniveau hebben. Echtpaar wordt hierbij
dus als meer ‘meervoudig’ geconceptualiseerd dan vereniging, omdat de eerste een hogere ‘member
level accessibility’ bezit. Member level accessibility is daarnaast terug te zien in grammaticale gedrag
van collectieven. Joosten et al. stellen zodoende een samenhang vast tussen collectiva met sterkere
ledeninterpretatie en hoe vaak meervoudige pronomina naar deze collectiva verwijzen. Een woord als
comité dat het collectieniveau sterker profileert, komt derhalve minder voor met meervoudige
verwijzingen zoals in (1b).
Joosten et al maken ook de claim dat preposities als tussen en onder alleen bij enkelvoudige
collectieven voorkomen wanneer deze een hogere member level accessibility hebben. Dat komt omdat
deze preposities ‘meervoudige’ locatiereferenten nodig hebben:

(3)

a. Marie zit tussen de mensen
b. *Marie zit tussen de mens

(4)

a. Marie is onder de mensen
b. *Marie is onder de mens

Het verband tussen het gebruik van tussen en onder in het Nederlands en member level
accessibility is echter nog niet onderzocht. Mijn voorstel is dat preposities die meerdere entiteiten als
locatiereferent eisen, geschikt zijn om de aanwezigheid van een conceptueel meervoud in
enkelvoudige collectiva te testen. Het feit dat meervoudige pronomina kunnen verwijzen naar
collectieven met een hogere ledenprofilering, suggereert dat deze naamwoorden als een ‘pluraliteit’
beschouwd worden in sommige situaties. Als tussen en onder tevens vaker voorkomen met collectiva
met hogere ledenprofilering dan die met een lagere ledenprofilering, levert dit meer evidentie van het
effect van variatie in member level accessibility.
In dit onderzoek zal ik evidentie leveren voor een profilering binnen menselijke collectiva op
basis van member level accessibility, zoals door Joosten et al. is beschreven. In sectie 2 geef ik een
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theoretische achtergrond over conceptual profiling, verschillende soorten collectieven, preposities met
meerdere locatiereferenten en de relatie tussen deze drie onderwerpen. Daarna beschrijf ik in sectie 3
de methode van het huidige corpusonderzoek. Het onderzoek levert de frequenties van verschillende
menselijke collectiva die dienen als locatiereferent van tussen en onder. De resultaten presenteer ik in
sectie 4, in een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Hierbij lever ik aanvullende evidentie voor de
hypothese dat collectieven lexicale verschillen in member level accessibility vertonen. Ik geef tevens
voorbeelden die het verschil in gebruik van de preposities tussen en onder verduidelijken. Tot slot
bespreek ik in sectie 5 de resultaten, de limitaties van het onderzoek, vragen die overblijven en
mogelijkheden voor verder onderzoek.

2. Achtergrond
In sectie 2.1 leg ik uit wat conceptual profiling inhoudt en hoe binnen Cognitive Grammar een
conceptueel scenario op verschillende manieren kan worden uitgedrukt, afhankelijk van het
conceptuele profiel. In sectie 2.2 leg ik de conceptualisatie van preposities uit en staan de preposities
tussen en onder centraal. Sectie 2.3 geeft een overzicht van verschillende subcategorieën binnen
collectieve naamwoorden en geeft aan hoe preposities als tussen en onder gebruikt kunnen worden om
een plurale interpretatie van collectiva te testen.

2.1 Conceptual Profiling
In de formele taalkunde zijn de onderzoeksvelden van woordbetekenis en grammatica gescheiden en
als aparte systemen bestudeerd. De formele semantiek, voortgekomen uit het werk van Montague
(1973), neemt sententiële waarheidscondities als basis en neemt aan dat natuurlijke taal te vertalen is
in logische termen. De cognitieve taalwetenschap, waar zowel Langacker als anderen (onder andere
Fillmore et al., 1988; Lakoff, 1987; Talmy, 1983) aan bijdragen, legt echter nadruk op theorieën uit de
cognitieve psychologie in het interpreteren van linguïstische expressies en hun betekenis. Langacker
bracht in zijn ‘Cognitive Grammar’ naar voren dat algemene cognitieve processen ten grondslag
liggen aan taal. Deze cognitieve processen, zoals de perceptie van ruimte, tijd, en kleur, geven vorm
aan concepten die de mens creëert en de expressies die voortkomen uit deze concepten. Noch
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taalbetekenis noch grammatica kan daarom volgens Langacker slechts als een geïsoleerd mentaal
systeem behandeld worden.
Cognitive Grammar stelt een schematisch model van betekenis en taal voor dat volgens
Langacker meer in lijn ligt met cognitief-psychologische theorieën wat betreft prototype-theorie en
schematische organisatie. Linguïstische expressies hebben volgens hem een conceptuele BASE, een
cognitieve structuur of domein van geordende gedachten. Het PROFILE, of profiel, is de substructuur
die een bepaalde entiteit binnen de BASE belicht en bepaalt hoe de talige expressie wordt gevormd:

Expressions often invoke the same domain, but contrast semantically by choosing alternate profiles
within this common base. Thus the conception of a body of land completely surrounded by water can
function as the base for a variety of expressions, simple and composite, which profile (i.e. designate)
different aspects of it: island profiles the land mass; the water near the island designates a portion of the
water; shoreline profiles the boundary between the two. (Langacker, 1987, p.56)

Linguïstische expressies kunnen simpele sensorische invoer of cognitieve processen representeren,
zoals perceptie van kleur, tijd, of ruimte, maar kunnen ook complexere domeinen uitdrukken die
opgebouwd zijn uit andere domeinen. Het concept ‘een stuk land volledig omcirkeld door water’
vooronderstelt de complexe domeinen van land, water, ruimtelijke ordeningen. Die domeinen zijn op
hun beurt uit andere domeinen gebouwd, die uiteindelijk eindigen in de simpele domeinen van
waarneming.
Langacker zegt dat de belichting op een bepaald domein binnen een conceptuele BASE bepaalt
welke expressie gekozen wordt, en daardoor indirect ook de grammaticale categorie van deze
expressie determineert. Neem als voorbeeld een scenario, waarbij meerdere mensen bij elkaar staan.
Dit scenario is schematisch weergegeven in Figuur 1a: [e1], [e2] en [e3] representeren de entiteiten (de
mensen) en [e4], [e5] en [e6] de relaties tussen de mensen (het samenzijn en het beslissen). Dit scenario
kan met een enkelvoudig naamwoord group worden uitgedrukt, maar ook met een meervoudig
naamwoord individuals, of een adverbium together, afhankelijk van de substructuur die belicht wordt.
Bij de uitdrukking individuals (Figuur 1.b) worden de entiteiten beschreven, maar komt de onderlinge
relatie van ‘samenzijn’ niet naar voren. In together (Figuur 1.c) wordt daarentegen de onderlinge
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relatie tussen de entiteiten in het scenario geprofileerd. In het naamwoord group worden deze
gerelateerde entiteiten als één geheel uitgedrukt (Figuur 1.d), waarbij het profiel de onderlinge relatie
tussen de meerdere entiteiten vooronderstelt en de personen en hun samenzijn uitdrukt met een
enkelvoudig naamwoord.

scenario

individuals

together

group

Figuur 1. Conceptualisaties van scenario ‘meerdere mensen die samenzijn’ uit Langacker (1987, p. 69),
onderdeel 1b is toegevoegd voor verdere uitleg.

Cognitive Grammar wordt als theorie echter ook bekritiseerd, bijvoorbeeld in het werk van Hudson
(1990). Hudson beschouwd Langackers notie dat grammaticale categorieën zelf betekenis dragen als
deels ongegrond: het is een sterke claim die volgens hem met weinig bewijs wordt onderbouwd.
Daarnaast botst de stelling van Langacker dat woordklassen, nomina specifiek, hun eigen abstracte
schema hebben, met Langacker’s eigen kijk op prototypische betekenis:
This is strikingly, and strangely, at odds with L’s [Langacker’s] view that categories are prototypes, and
therefore lack defining characteristics ~ for him, word-classes appear to be the only categories which
are not prototypes, because they are identifiable via one of their properties (what they refer to) which
therefore counts as a defining characteristic (a necessary and sufficient condition). (Hudson, 1990,

p.282)
Volgens Hudson kan Cognitive Grammar daarom ook sommige grammaticale uitzonderingen niet
verklaren. Now en today zijn volgens Hudson beide een BOUNDED REGION, in de zin dat een temporele
BASE structuur

begrensd is, maar now kan op andere plekken in een zin staan dan today. Een meer

prototypische markering van grammaticale klassen die rekening houdt met fuzzy boundaries, niet
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alleen bij lexicale, maar ook bij grammaticale categorieën, zou dan meer op zijn plaats zijn.
Langacker’s Cognitive Grammar moet daarom kritisch worden benaderd, ook al zijn sommige
onderdelen ervan bruikbaar. In dit onderzoek zal vooral het proces van conceptueel profileren centraal
staan. Ik bespreek in sectie 2.3 hoe het conceptuele profiel van een concept invloed kan hebben op een
interpretatie van enkelvoud of meervoud en hoe dit zich kan uiten in grammaticale elementen van
getal.

2.2 Conceptualisatie van preposities
Volgens Langacker kunnen andere grammaticale woordklassen net zoals together ‘relationeel’ zijn. Zo
ook de prepositie. Talmy (1975) beschrijft de conceptualisatie van een prepositie ook als relationele
functie, waarmee meerdere punten zich tot elkaar verhouden binnen een referentiekader. Het eerste
punt, de FIGURE is saillant en conceptueel beweegbaar. Het tweede punt, de GROUND, dient als
stationair locatiereferent binnen het referentiekader.

(5)

a.

The pen

fell off

[FIGURE]
b.

The pen
[FIGURE]

the table
[GROUND]

lay on

the table
[GROUND]

In (5a) is het concept ‘the pen’ een FIGURE, het beweegbare punt, die zich beweegt ten opzichte van de
GROUND ‘the
GROUND.

table’. ‘Fell off’ bepaalt het pad waarmee de FIGURE zich beweegt in relatie met de

Een FIGURE is beweegbaar, maar kan ook stationair zijn zoals in (5b). De FIGURE, GROUND

en het pad dat beschreven wordt, bevinden zich in een spatio-temporeel referentiekader die ook andere
herkenningspunten bevat (zie Figuur 2). Dit zou in het scenario beschreven in (5a) de fysieke ruimte
zijn waarin ‘the pen’ en ‘the table’ zich bevinden. Zonder het referentiekader beweegt ‘the pen’ wel
conceptueel van ‘the table’ vandaan, maar blijft het onduidelijk welk object precies beweegt, hoe ver
het object beweegt, en welk pad het aflegt.
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Figuur 2. Waarneming van "The pen fell off the table”, waarbij 2.a geen referentiekader heeft en 2.b wel
(Talmy, 1975, p. 428). Aangepast: originele voorbeeld a is weggehaald ter verduidelijking van de tekst.

Sommige preposities nemen meerdere locatiereferenten. In het Engels moeten between, among(st), en
amidst allemaal een meervoud aan entiteiten als GROUND krijgen, ten opzichte waarvan de FIGURE
zich kan bewegen. Lindstromberg (2010) beschrijft de conceptualisatie van deze preposities, met name
van between. Hierbij bestaan verschillende paden of locaties die between kan beschrijven ten opzichte
van zijn meervoudige locatiereferent. Het pad hoeft namelijk niet precies in een directe fysieke
spatiale lijn tussen de gerefereerde entiteiten in te liggen (6a), maar kan ook metaforisch gebruikt
worden (6b), tot op zekere hoogte een driehoeksverhouding vormen (6c), een connectie zijn tussen de
entiteiten (6d), of de FIGURE een beweging laten maken tussen entiteiten (6e).

(6)

a.

A little box between two big boxes

b.

A private matter between me and my husband

c.

Mary sat between John and Eric

d.

a rope tied between two pots

e.

The ball flew between the goal posts

(Lindstromberg, 1998, p. 89-91)

(6a) + (6b)

(6c)

(6d)

(6e)

Figuur 3. Conceptuele ordening van de situaties in (6) (Lindstromberg, 1998, p. 39-40)
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Lindstromberg beschrijft ook kort het woord among, dat verschilt van between in sommige gevallen.
Deze woorden liggen dicht bij elkaar in betekenis: de prepositie among plaatst namelijk ook de
FIGURE te

(7)

midden van meerdere locatiereferenten.

a.

A circle among squares

b.

Among other things, I want life to be fun

c.

Some octagons among some squares

d.

You still get pockets of prejudice among women as well as men

(Lindstromberg, 1998, p. 93-94)

(7a) + (7b)

(7c) + (7d)

Figuur 4. Conceptuele ordening van situaties in (7) (Lindstromberg, 1998, p.93-94)

Among wordt doorgaans gebruikt wanneer er meer dan twee locatiereferenten aanwezig zijn, zoals in
Figuur 4 te zien is. Wanneer beide preposities acceptabel zijn, verschilt among van between in
betekenis in het pad van FIGURE op GROUND:

Even so, it is common in standard English of high or middling formality to make
a distinction between, say, (to) stroll among the trees and (to) stroll between the trees –
Even when there are more than two trees. That is, [..] use of
between seems to convey/evoke the idea of passing through pairs of trees. This idea
(or image) is absent when among is used (Lindstormberg, 1998, p. 94)

Lindstromberg beschrijft een beweging waar between gebruikt wordt als bewegingen door tweetallen.
Bij het gebruik van among is deze beweging juist minder specifiek.
In het Nederlands bestaan ook preposities die een semantisch meervoud nemen als GROUND:
tussen, onder, te midden van, en binnen zijn hier voorbeelden van. Omdat het Nederlands en het
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Engels beide Germaanse talen zijn, ligt het gebruik en de betekenis van deze woorden dichtbij hun
Engelse vertalingen (between, among, amid(st), en within). In dit werkstuk zal de focus liggen op het
gebruik van tussen en onder. Het gebruik van tussen is grotendeels hetzelfde als dat van between:

(8)

(9)

a.

Een kleine doos tussen twee dozen.

b.

Een geding tussen mij en mijn echtgenoot.

c.

Marie zat tussen Jan en Erik.

d.

Een touw dat gespannen is tussen twee potten.

e.

De bal vloog tussen de doelpalen door.

a.

Een cirkel onder de vierkanten.

b.

Ik wil – onder andere – dat het leven leuk is.

c.

sommige cirkels onder sommige octagons.

d.

Er zijn nog steeds restanten aan vooroordelen onder zowel vrouwen als mannen.

Alle voorbeelden van (9) zouden ook voor de conceptualisaties in Figuur 3 kunnen gelden. Het woord
onder correspondeert met among in betekenis. In de eerste plaats nemen de twee woorden meerdere
locatiereferenten. Daarnaast hebben de Nederlandse zinnen in (8) naar intuïtie dezelfde
conceptualisaties als in Figuur 4. Bovendien kan onder in sommige situaties tussen vervangen, net
zoals among dat kan met between, zonder de relatie van FIGURE met GROUND ingrijpend te
veranderen:

(10) a.

Het geruzie tussen de mensen was luidruchtig

b.

Het geruzie onder de mensen was luidruchtig

Verdere specifieke verschillen tussen between, among, tussen en onder komen naar voren in de
resultatenanalyse. De eis van een pluraliteit als GROUND is vooral relevant in dit onderzoek.

2.3 Verschillende groepen en collectieven
Eerder werd genoemd hoe volgens Langackers conceptuele profiel het woord group zowel een
enkelvoudige als een meervoudige interpretatie heeft. Group is een voorbeeld van het type
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naamwoorden dat als collectief gecategoriseerd is. Een collectief naamwoord wordt in de semantiek en
syntax op verschillende manieren beschreven, maar in dit onderzoek behandeld als een eigenschap van
een ‘form-meaning pair’, of in de woorden van De Vries: “a noun which has a singular form, but (at
least on the surface of it) plural reference.” (De Vries, 2019, p.1). In de literatuur worden verscheidene
subklassen onderzocht aan de hand van verschillende grammaticale en semantische criteria. In de
komende sectie worden verschillende subklassen afgebakend aan de hand van hun belangrijkste
eigenschappen.
Barker (1992) beschrijft in zijn werk wat hij noemt group nouns, of groepswoorden. Deze
woorden kunnen een morfologisch meervoudselement krijgen en behoren daarmee tot telbare
woorden. Daarnaast kunnen groepswoorden alleen een meervoudig complement krijgen en niet een
enkelvoudig complement. Barker laat dit zien aan de hand van of-frases:

(11) a.

An army of children

b.

*An army of child

c.

A table of wood

d.

*A table of woods

e.

a picture of a horse

f.

a picture of horses

In (11) is te zien dat alleen army aan deze definitie voldoet, aangezien table geen
meervoudscomplement kan nemen en dat bij picture zowel een enkelvoudig als een meervoudig
complement mogelijk is. Verder kunnen de leden en de groep verschillende kenmerken hebben. De
leden van een ‘committee’, kunnen bijvoorbeeld sterven of kinderen krijgen, terwijl een ‘committee’
dit niet kan (behalve op een soort antropomorfe manier). Daarnaast kan de ‘committee’ ophouden met
bestaan, zonder dat de individuele leden noodzakelijk ophouden met bestaan. De leden kunnen ook
vervangen worden met andere leden zonder dat committee een andere entiteit beschrijft. Barker
concludeert dat een groep dus niet slechts een verzameling van entiteiten is, maar ‘meer’ is dan de som
van de delen. Een groep heeft een eigen, interne structuur, dat een bepaald doel dient. De leden maken
hier gezamenlijk deel van uit, maar bestaan ook onafhankelijk van de groep.
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Groepswoorden gedragen zich grammaticaal ook anders dan andere telbare naamwoorden, In
het Brits- en Canadees Engels is het grammaticaal acceptabel om groepswoorden in enkelvoudige
vorm te laten congrueren met meervoudige werkwoorden (12a). Daarbij kunnen meervoudige anafora
refereren aan groepswoorden in alle varianten van het Engels en de Nederlandse taal, zoals in (13a) en
(13b).

(12) a.

The Oxford Vaccine Group are inviting students to take part in a
research project.

b.
(13) a.
b.

*De groep presteren goed.

[Brits/Canadees]
[Nederlands]

The group is performing well. They were commended for it.
De groep presteert goed. Ze werden erom geprezen.

[Engels]
[Nederlands].

Later onderzoek beschrijft veel heterogeniteit binnen de collectieve naamwoorden. De Vries (2019)
maakt in haar werk onderscheid tussen algemene expressies van een groep (14a), collectiva waarvan
de leden een spatiale ordening met elkaar hebben (14b), groeperingen van hoeveelheden dieren en
mensen (14c) en instituties of groepen die door mensen voor officiële doeleinden zijn opgericht (14d):

(14)

a. a set / collection / multitude of entities
b. a bunch / heap / pile of apples
c. a crowd of people / swarm of bees / herd of cows
d. a committee / council / team of participants
(De Vries, 2019, p. 1-2)

De drie subtypes (14a), (14b) en (14c) voldoen echter niet aan de door Barker genoemde theorie
waarin de eigenschap van een groep om onafhankelijk te bestaan van de leden. Joosten (2003)
beargumenteert hoe collectiva verschillen van wat hij aggregaten noemt: woorden zoals meubilair,
kleding en archipel. Aggregaten beschrijven wel verzamelingen van verschillende entiteiten, maar
bestaan uit de som van hun entiteiten. Groepen uit deze subtypes kunnen ophouden met bestaan
wanneer de leden niet meer aanwezig zijn. Daarnaast kunnen aggregaat-entiteiten eigenschappen
doorgegeven aan het collectieniveau, waar entiteiten binnen collectieven dit niet kunnen:
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(15) a.
b.

een grote onderbroek + een grote beha → grote lingerie
een grote muzikant + een grote muzikant + … *→ een groot orkest

(Joosten et al., 2003, p. 49)

Joosten stelt dat individuatie van de leden belangrijk is voor een pluraal karakter van
groepswoorden: als leden meer onafhankelijk zijn van het groepsverband, wordt het karakter van het
groepswoord meer pluraal. De invloed van individuatie kan volgens Joosten ook meebepalen dat
pronomina alleen maar naar menselijke collectieven kan verwijzen in het Nederlands en Engels: they,
them, zij en hun vooronderstellen namelijk een bezield persoon en kunnen niet naar objecten refereren.
De Vries benadrukt de notie van individuatie en stelt dat deze mogelijkheid van een dier of mens om
te handelen buiten hetgeen wat een groep karakteriseert, ervoor zorgt ervoor dat de entiteiten binnen
de groep sterker benadrukt worden. In het werk van Henderson (2017) komt individuatie ook naar
voren. Henderson maakt een onderscheid tussen swarm-collectieven en andere collectieven. Swarmcollectieven vooronderstellen een grote cardinaliteit van de leden. Deze termen moeten tevens
beschikken over een spatio-temporale ordening in hun structuur, die beschikbaar moet zijn voor
predicatie. Een boeket bloemen kan als rond beschreven worden en een team vrouwen niet. Leden van
een team kunnen zich daarnaast individueel ergens anders bevinden, maar als alle bloemen in een
boeket zich individueel ergens anders bevinden, houdt de collectie (het boeket) op met bestaan.
Swarm-woorden kunnen ‘bezield’ zijn, zoals menigte, maar de leden van dat soort collectieven
handelen niet individueel van de groep.
De aanwezigheid van individuatie wordt ook benadrukt in de manier waarop Pearson (2011)
‘committee-woorden’ tegenover andere collectiewoorden zet. Committee-woorden gedragen zich op
een meer ‘plurale’ wijze, in haar woorden. Een voorbeeld van de manieren waarop committeewoorden verschillen, blijkt uit het aantal mogelijke interpretaties die partitieven bieden:

(16)

a.

Half of the wall had been painted yellow

b.

Half of the committee had been painted yellow

c.

Half of the members of the committee had been painted yellow
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Bij atomaire entiteiten zoals muur in (16a) zijn er verschillende configuraties mogelijk in de wijze
waarop geverfd is: een half vlak, iedere andere baksteen, ieder halve baksteen, alleen de randen, etc.
Als een woord echter een pluraal karakter heeft, zoals committee, zijn veel minder configuraties
mogelijk: de enige mogelijke verfwijze van committee (16b) is dat de helft van de leden in het geheel
geel zijn geverfd. Als alle leden maar voor de helft geverfd zijn, is zin (16b) op zijn minst
ongebruikelijk, als niet onmogelijk. Voorbeeld (16c), dat expliciet een meervoudige NP als subject
heeft, deelt het aantal verf-mogelijkheden met (16b). Deze overeenkomst geeft evidentie voor een
meer plurale interpretatie van committee.
Het corpusonderzoek van Joosten et al. (2007) benadert de verscheidenheid in de manier
waarop menselijke collectieven onderverdeeld kunnen worden vanuit het perspectief van Langacker
(1987). Zij spreken niet van een strikte grens tussen bepaalde soorten collectieven, maar van een
schaal van member level accessibility die voortvloeit uit het conceptuele profiel. Een van de factoren
van dit profiel is bepaald door de hoe sterk de entiteiten binnen de verzameling naar voren komen ten
opzichte van de collectie-interpretatie, zoals in Figuur 5 is afgebeeld.

Figuur 5: verschil in profilering tussen ledenniveau en collectieniveau (Joosten et al., 2007, p. 87)

Member level accessibility wordt ook beïnvloed door individuatie van de groepsleden, zoals
deze door Joosten (2003) en De Vries is besproken. Een derde factor is ´relationality´. In sommige
situaties hebben groepstermen contextuele identificatie van groepsleden, ofwel in de gedeelde
achtergrondkennis of in linguïstische expressie. Bepaalde collectiva hebben al sneller deze
identificatie nodig dan andere:
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“For instance, collective nouns such as group, herd, or swarm usually require more information about
the identity of the members, often in the form of an of complement (e.g., a group of boys, a herd of
sheep, a swarm of wasps). It is more than likely that if the members are explicitly identified, they are
conceptually more salient […]” (Joosten et al., 2007).

Barker gebruikt het of-complement al als een manier om groepswoorden te onderscheiden, maar
volgens Joosten zorgt de expliciete aanwezigheid van dit complement ervoor dat de member level
interpretatie verkozen wordt boven een interpretatie op collectieniveau.
De laatste factor die invloed heeft op member level accessibility is ‘predicated property’. Deze
factor heeft betrekking op predicaties op het collectief die ofwel betrekking hebben op de leden, ofwel
op de collectie. Pearson gebruikt dit ook om committee-woorden te onderscheiden. Joosten et al.
gebruiken echter gebonden adjectieven. Deze kunnen in sommige gevallen alleen betrekking hebben
op eigenschappen van individuen en in andere gevallen alleen aan eigenschappen van groepen. De
combinatie een dronken team maakt de groepsleden meer saillant, terwijl bij een klein team het
collectief sterker wordt geprofileerd. De woorden eeuwenoud en oprichten kunnen bij groepswoorden
namelijk alleen een collectie-interpretatie oproepen, waar blond en dronken alleen betrekking kunnen
hebben op individuen en dus juist leden-interpretatie oproepen. Deze adjectieven hebben op die
manier invloed op de member level accessibility, en dus de mate van pluraliteit.
Soms is een combinatie van adjectief en naamwoord semantisch niet acceptabel, zoals een
opgericht echtpaar. Adjectieven zoals klein en jong verschillen dan weer in hun betrekking op groepsof ledeneigenschappen aan de hand van wat voor groepswoord ze modificeren:
(17)

a. een grote, jonge vereniging
b. een groot, jong team
c. een groot, jong echtpaar
Dezelfde adjectieven modificeren de verschillende woorden in (17), maar zij verschillen in

hun semantische betrekking op de leden of de collectie: in (17a) is er sprake van een vereniging die
niet lang bestaat en veel leden bevat; in (17b) gaat het om een team met veel leden, maar de leden zelf
zijn hier juist jong; en in (17c) gaat het om een koppel waarbij de leden groot van postuur zijn en jong
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van leeftijd. Dit wijst erop dat collectieve naamwoorden zelf ook invloed hebben op het niveau waar
adjectieven over prediceren. Deze woorden tonen verscheidenheid in het profiel wat betreft member
level accessibility.
Op deze variatie van predicated properties baseert Joosten et al. drie groepen van menselijke
groepswoorden in het Nederlands, waarvan type 1 de minste member level accessibility heeft, type 3
de meeste en type 2 een tussenvorm is met meer gemengde interpretaties. Zij stellen deze lijst op door
de hierboven genoemde woorden (eeuwenoud, (te) oprichten, groot, jong, blond en dronken) te
combineren met verschillende groepswoorden en vervolgens semantische plausibiliteit te bepalen.
Woorden van type 1 zijn acceptabel in combinatie met eeuwenoud en oprichten, maar niet (of op zijn
minst twijfelachtig) met dronken en blond. Dit soort woorden prefereert een collectie-lezing. Woorden
van type 2 waren niet acceptabel met eeuwenoud, wel met oprichten en alle andere woorden. Woorden
in type 3 zijn niet acceptabel met eeuwenoud of oprichten en prefereren een leden-lezing. Al deze
woorden staan in tabel 1 opgesomd. De woorden verschillen in een aantal algemene opzichten van
elkaar. De groepsnaamwoorden van type 1 zijn over het algemeen bewust door mensen opgericht en
bestemd voor officiële doeleinden, terwijl naamwoorden van type 3 onofficieel en meer ‘natuurlijke’
verzamelingen zijn. Daarnaast hebben de groepen in type 3 over het algemeen minder entiteiten,
terwijl groepen in type 1 en 2 meer entiteiten bevatten.
Tabel 1.
Menselijke collectieven, ingedeeld door Joosten et al. (2007) naar member level acccessibility, waar type 1 het
meeste op collectieniveau geprofileerd is en type 3 het meest op ledenniveau .

type 1
vereniging
maatschappij
firma
bond
club
partij
organisatie
comité
koor
leger
regering
orkest
orde

type 2
team
bende
familie
ploeg
staf
redactie
klas
jury
panel
delegatie

type 3
duo
echtpaar
kliek
gezin
publiek
bemanning
tweeling
trio
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Joosten et al. ondersteunen hun bevindingen met een corpusonderzoek naar de congruentie van
collectieven naar meervoudige grammaticale elementen in het Condiv corpus en het INL corpus. In
deze corpora werd gezocht naar enkelvoud-meervoud-opposities: de overeenstemming van
enkelvoudige collectiva met werkwoorden in getal (18a) en overeenstemming in getal met relatieve
pronomina (18b), possessieve pronomina (18c) en persoonlijke voornaamwoorden (18d) die naar de
collectiva verwijzen.

(18) a.

Het koor zal bekende nummers ten gehore brengen.

b.

Een Braziliaans gezin dat pizza had besteld.

c.

Het leger liet zien wat hun honden in hun mars hebben

d.

Vrijdagmiddag vertrok een delegatie van AG’85 per bus naar Venlo. Daar werd ze
ontvangen door de familie Veniger.

(Joosten et al., 2007, p. 95-96)

Bij werkwoorden en relatieve pronomina komen in de betrokken corpora nauwelijks
opposities voor: De resultaten tonen nauwelijks woordparen waarbij enkelvoudige collectiva als
subject een meervoudige persoonsvorm krijgen; meervoudige relatieve pronomina die naar
enkelvoudige collectiva verwijzen, komen ook niet of weinig voor. Oppositie-paren bij possessieveen persoonlijke pronomina komen echter wel voor in de corpora. De frequentie van deze paren
correleren met de typering die Joosten et al. hebben opgesteld aan de hand van predicated property:
collectieven uit type 1 vertonen het minste oppositie-paren en collectieven uit type 3 het meeste. Deze
correlatie geeft evidentie voor variatie in member level accessibility tussen menselijke groepswoorden.
Dit zou betekenen dat bij een woord als comité de collectie, of de eenheid, sterker is geprofileerd ten
opzichte van het ledenniveau, terwijl bij een woord als echtpaar juist de leden, of de pluraliteit, sterker
is geprofileerd.
Joosten et al. noemen dat preposities als tussen en onder niet voorkomen in combinatie met
type-1- en type-2-woorden. Als reden noemen zij dat in constructies met deze preposities meerdere
conceptuele ‘slots’ gevuld moeten worden, zoals bij tussen ( X, Y, (Z)): “[…] only collective nouns
exhibiting a sufficient degree of ‘more than one’-ness (i.e., of member level accessibility) are likely
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candidates.” (Joosten et al., 2007, p. 94). Zij geven echter geen data bij deze claim. Het is tevens niet
vanzelfsprekend dat een enkelvoudige NP kan dienen als GROUND van tussen en onder, juist omdat
meerdere conceptuele slots gevuld moeten worden door de referent. De voorbeeldzinnen van
Lindstromberg in (8) hebben allemaal NP’s in meervoudsvorm of meerdere enkelvoudige NP’s
verbonden met conjunctie. In de literatuur is over het verband tussen preposities die plurale
locatiereferenten nemen en collectiva echter geen onderzoek gedaan. Als tussen en onder inderdaad
hun meerdere conceptuele slots van de GROUND kunnen vullen met enkelvoudige groepswoorden, kan
dit verdere evidentie geven voor het plurale karakter van collectieve naamwoorden. Als daarnaast
binnen menselijke groepswoorden heterogeniteit bestaat in de frequentie van voorkomen die in lijn ligt
met de typering van Joosten et al., levert dit verdere evidentie voor member level accessibility in het
conceptuele profiel van deze woorden.
Het huidige onderzoek neemt daarom het onderzoek van Joosten et al. als uitgangspunt en
zoekt voorkomens van menselijke collectiva die dienen als locatiereferent van tussen en onder:
worden enkelvoudige collectiva inderdaad gebruikt in de Nederlandse taal als GROUND van tussen en
onder? En als hierbij voorkomens zijn, is binnen deze dataset dan sprake van een verschil in frequentie
op basis van member level accessibility?
In een corpus zal gezocht worden naar de voorkomens van een constructie van tussen/onder +
groepswoord. De groepswoorden in dit onderzoek zijn de woorden uit de lijst van Joosten et al. (Tabel
1). De collectieve naamwoorden zijn zodoende ingedeeld op basis van predicated properties. De eerste
verwachting is dat enkelvoudige groepswoorden inderdaad zullen voorkomen als locatiereferent van
tussen en onder. Daarnaast zal hoogstwaarschijnlijk variatie bestaan in de frequentie van combinaties,
die in lijn ligt met de typering aan de hand van member level accessibility, waarbij:
freq[ tussen/onder + NPtype 1 ] < freq[ tussen/onder + NPtype 2 ] < freq[ tussen/onder + NPtype 3 ].

3. Methode
Frequentie van voorkomen zal gezocht worden binnen het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN),
opgesteld door het Instituut voor de Nederlandse Lexicologie (INL) en onderhouden door het Instituut
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van de Nederlandse Taal. Dit corpus bevat 800.000 teksten uit kranten, tijdschriften,
journaaluitzendingen en juridisch materiaal. De keuze van dit corpus is gebaseerd op de omvang (meer
dan 70 miljoen woorden) en toegankelijkheid. Deze factoren dragen bij aan een goede representatie
van de Nederlandse taal, waarbij zowel informele samples (tijdschriften) als formele samples
(juridisch materiaal) aanwezig zijn. Het gevaar bestaat dat formele teksten oververtegenwoordigd zijn,
waardoor natuurlijk taalgebruik minder goed gerepresenteerd wordt.
Er is gebruik gemaakt van de ingebouwde Corpus Query Search, die het toelaat
woordcombinaties te zoeken door middel van reguliere expressies en gespecificeerde syntactische
elementen. In deze zoekfunctie zijn de volgende opdrachten ingevoerd:

(19) a.
b.
(20) a.
b.

[word="onder"] [pos="PD.*"] [word="x"]
[word="onder"] [pos="PD.*"] [word="club"]
[word="tussen"] [pos="PD.*"] [word="x"]
[word="tussen"] [pos="PD.*"] [word="trio"]

Het eerste element in de zoekopdracht moet hier gelijk zijn aan de lettercombinatie tussen of
onder. Het tweede element specificeert de aanwezigheid van een determiner of persoonlijk
voornaamwoord in iedere vorm binnen in het corpus. Het derde element, [word="x"], in (19a) en
(20a) zal om een collectief vragen, waar x een variabele is die gedurende het onderzoek wordt
ingevuld met woorden uit Tabel 1. Dit zijn menselijke, enkelvoudige collectieve naamwoorden, door
Joosten et al. opgesteld. Voorbeelden van zoekopdrachten zijn gegeven in (19b) en (20b). Deze
collectieve naamwoorden zijn geschikt voor dit onderzoek, enerzijds voor controle op de individuatie
van groepsleden (alle collectieven van Tabel 1 zijn bezield en menselijk), anderzijds omdat het dan
mogelijk is de resultaten van dit onderzoek te kunnen vergelijken met die van Joosten et al. en een
correlatie kan worden gezocht.
De hits die vervolgens uit deze zoekopdracht tevoorschijn komen, zijn handmatig
geïnterpreteerd en geselecteerd op zinsstructuur, betekenis en context. Er is gezocht naar zinnen met
een structuur en betekenis die lijkt op de volgende:
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(21) a.

Marie bevindt zich tussen de groep.

b.

Marie bevindt zich onder de groep.

Bij deze gevallen bevat de GROUND van de prepositie het volledige collectief en niet in een constructie
met conjunctie. Combinaties met onder moeten daarbij een de betekenis ‘deel-van-het-geheel’ hebben
en geen locatieve betekenis. Ter illustratie, ik heb zinnen zoals die in (22) buiten beschouwing gelaten
in de resultaten:

(22) a.

Tussen de firma Feryn en het Centrum werd op 27 mei vorig jaar een akkoord
gemaakt.

b.

Maar ik denk dat het tijd is om een vaster fundament te leggen onder de club.

c.

Een lastige operatie, want de extreme sport viel niet onder een bond die het IOC
erkende.

d.

Vanuit de kleistreken van Friesland, Groningen en Oost-Friesland werden de
landinwaarts gelegen 'wolden', 'wouden' en 'wâlden' onder de ploeg gebracht.

e.

De drugs zaten verstopt tussen een partij tabak.

f.

In mijn carrière heb ik nog maar weinig zoveel spontane kameraadschap tussen een
bende renners meegemaakt.

Zinnen zoals die in (22a) nemen een nevenschikking van twee NP’s als GROUND. Bij dit voorbeeld is
de locatiereferent door nevenschikking al meervoudig en is het interpretatieniveau van de firma Kleyn
irrelevant. Zinnen zoals die in (22b) worden niet meegerekend, omdat deze een (metaforische)
locatieve relatie beschrijft. Bij een locatieve betekenis van onder is een plurale entiteit niet
noodzakelijk en kan daarom het interpretatieniveau van de locatiereferent niet bepaald worden.
Hetzelfde geldt voor (22c), hoewel dit hier moeilijker herkenbaar is. Het gaat namelijk niet om het feit
dat ‘de extreme sport’ een element is van de verzameling entiteiten die in de ‘bond’ zit, maar om een
hiërarchische structuur: ‘de extreme sport’ is in deze structuur metaforisch onder ‘een bond’ geplaatst.
Bij (22d) valt waar te nemen dat lexicale betekenis en ambiguïteit niet onbelangrijk zijn. Het feit dat
ploeg meerdere betekenissen heeft, is hier duidelijk te zien aan het feit dat ‘de ploeg’ in kwestie een
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landbouwwerktuig is en niet een verzameling aan mensen in teamverband. (22e) is een zin die wel laat
zien hoe collectieven een meervoudsinterpretatie kunnen hebben. Het gaat hier om een enkelvoudig
collectief naamwoord dat gezien wordt als een meervoud. Dit onderzoek limiteert zich echter tot de
menselijke partij en niet een met onbezielde leden. Het inbegrip van de onbezielde betekenis zorgt
voor vertekening van de resultaten. Als laatste zijn er zinnen zoals die in (22f), waarin er – net zoals
bij (22e) overigens, een nominaal complement aanwezig is. Het complement renners in (22f) zorgt
ervoor dat de leden van het collectief sterker geprofileerd worden, waardoor de lexicale member level
accessibility van het collectief op zichzelf niet meer te interpreteren is. Zinnen met een nominaal
complement worden daarom niet gebruikt in de analyse van lexicale member level accessibility, maar
wel apart besproken. Als dit soort zinnen vaak voorkomen in de hits, geeft dit alsnog evidentie voor de
verwachting dat tussen en onder enkelvoudige collectiva als GROUND kunnen hebben.
De woordfrequentie van de gezochte groepswoorden is meegenomen in de analyse van de
resultaten. Als een van de woorden vaker voorkomt in het Nederlands taalgebruik of in het corpus,
impliceert dit eveneens meer voorkomens met een van de onderzochte preposities. Daarom is de
frequentie van ieder lemma opgezocht binnen het corpus en weergegeven in de resultaten. Het is
helaas niet mogelijk sterke conclusies te trekken, omdat het CHN geen rekening houdt met polysemie
bij zoekopdrachten van lemma’s. De lemma’s zijn ‘vervuild’ met andere betekenissen: alle
voorkomens van ploeg (22d) komen dus voor in de hits, ook in de betekenis van ‘landbouwwerktuig’.
4. Resultaten
Eerst zal een kwantitatieve analyse gegeven worden van de resultaten, waarna een kwalitatieve
analyse de resultaten verder uitlegt. Tabel 2 geeft een overzicht van alle observaties van PP’s in de
vorm [tussen/onder + NP] , met een enkelvoudig menselijk collectief naamwoord dat als conceptueel
meervoud geldt. Hierin staan ook de woordfrequenties van de lemma’s van deze woorden.
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Tabel 2.
Het aantal observaties van “onder + collectie-NP” en “tussen + collectie-NP” per member level accessibility
type (met percentage van het totaal observaties).

type
1

collectie-NP
vereniging
maatschappij
firma
bond
club
partij
organisatie
comité
koor
leger
regering
orkest
orde
team
bende
familie
ploeg
staf
redactie
klas
jury
panel
delegatie
duo
echtpaar
kliek
gezin
publiek
bemanning
tweeling
trio

2

3

onder
0
0
0
0
0
0
0 (0%)
0
0 (0%)
1 (100%)
1 (50%)
0 (0%)
0
1 (100%)
0
7 (64%)
1 (100%)
3 (100%)
0
0
0
0
0
0 (0%)
0 (0%)
1 (100%)
0
249 (51%)
18 (90%)
0 (0%)
2 (40%)

tussen
0
0
0
0
0
0
1 (100%)
0
1 (100%)
0 (0%)
1 (50%)
4 (100%)
0
0 (0%)
0
4 (36%)
0 (0%)
0 (0%)
0
0
0
0
0
9 (100%)
8 (100%)
0 (0%)
0
241 (49%)
2 (10%)
2 (100%)
3 (60%)

totaal
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
4
0
1
0
11
1
3
0
0
0
0
0
9
8
1
0
490
20
2
5

woordfrequentie
41418
34369
6747
37286
105373
237497
101207
16643
8118
50258
210445
17808
50294
56058
11485
82387
67487
7761
55388
14842
17227
2377
10521
11504
9142
553
59090
126775
4562
3607
6291

Een eerste observatie is een grote discrepantie tussen de typen 1, 2 en daar tegenover type 3. Type 1 en
type 2 gaan gepaard met weinig datapunten, terwijl voor type 3 veel voorbeelden zijn gevonden. Een
groot deel van de observaties in type 3 komt echter van een enkel woord: publiek. Zowel met tussen
als met onder komt publiek als GROUND vaker voor in vergelijking met alle andere woorden en lijkt
een uitschieter. Voorbeelden van de zinnen die deze combinaties bevatten zijn:

(23) a.

Onder het publiek aan de Vorrinklaan in Dordrecht bevinden zich doorgaans veel
families, wat kenmerkend is voor deze `familiesport bij uitstek'.

b.

Ze vond nogal wat medestanders onder het publiek die het met haar eens waren dat haar
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keus gerespecteerd moest worden.
c.

De acteurs zitten tussen het publiek of lopen tussen de rijen.

d.

Nu ook weer: mannen en vrouwen met een luipaardmuts met oortjes zaten tussen het
publiek op rode springballen te veren op het ritme van hoempamuziek.

Woordfrequentie lijkt geen of weinig invloed te hebben voor het relatief hoge aantal
observaties van combinaties met publiek. Hoewel de woordfrequentie van dit woord hoger is in het
CHN relatief aan andere type-3-woorden, is het aantal observaties relatief aan de woordfrequentie
hoger dan bij observaties met andere woorden (behalve combinaties met bemanning). Er lijkt daarom
een andere, onbekende reden te zijn dat observaties met publiek zo talrijk zijn. Daarom zijn de
observaties van dit woord in het volgende overzicht buiten beschouwing gelaten.
Voor andere woorden lijkt woordfrequentie ook geen invloed te hebben op het aantal
observaties. Bij PP’s wiens groepswoord een hogere woordfrequentie heeft, zijn namelijk niet meer
target-observaties gevonden dan bij PP’s wiens groepswoord een lagere woordfrequentie heeft. Dit is
echter niet met volledige zekerheid te zeggen, omdat homoniemen van de groepswoorden, zoals ploeg
(22b), talrijker aanwezig kunnen zijn dan hun groepsbetekenis. Deze ambiguïteit vertekent de
gevonden woordfrequentie. Omdat het corpus echter naast publiek geen grote uitschieters bevat, is het
niet nodig om verdere analyse op woordfrequentie uit te voeren.
In tabel 3 zijn alle observaties per type opgeteld, zodat zichtbaar kan worden hoe het aantal
combinaties met tussen of onder samenhangt met het member accessibility type. Hier is inderdaad te
zien dat onder type 3 meer target-observaties vallen dan onder de andere types. Een krachtige
statistische analyse uitvoeren is irrelevant, gezien het kleine aantal observaties. Er is echter wel een
trend zichtbaar. Type-2-woorden hebben minder observaties en woorden van type 1 hebben nauwelijks
observaties.
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Tabel 3.
Het aantal observaties “onder/tussen + collectie-NP” per type, waarin type 1 = lage member level
accessibility, 2 = middelmatige member level accessibility en 3 = hoge memberbership accessibility
(met percentage van het totaal observaties). Zonder publiek.
type
type 1
type 2
type 3
totaal

onder + NP
2 (22%)
12 (75%)
21 (47%)
35 (44%)

target + DP
tussen + NP
7 (78%)
4 (25%)
24 (53%)
44 (56%)

totaal
9
16
45
79

De frequentieverhouding tussen de voorkomens van “tussen + NP” en “onder + NP” verschilt sterk
per naamwoord. Tabel 2 laat zien dat enkele woorden slechts voorkomen in combinatie met tussen
(zoals koor, orkest, en echtpaar), andere woorden alleen met onder (zoals leger, staf en kliek).
Woorden gecategoriseerd in type 1 komen minder vaak voor in een constructie met onder, maar het
kleine aantal observaties zorgt ervoor dat hierover niets te zeggen is. Uit deze resultaten is geen
overtuigend relatief verschil op te merken in frequentie van “tussen + NP” en “onder + NP”.
Als deel van een kwalitatieve analyse, wordt het verschil in betekenis tussen tussen en onder
besproken binnen de resultaten. Lindstromberg schrijft dat among bijna altijd gebruikt wordt met
abstracte locatiereferenten. Hoewel among ook met letterlijke locatiereferenten gebruikt kan worden,
verschilt het in gebruik toch van between. Hoewel onder is niet hetzelfde betekent als among, kan een
uitgangspunt vormen voor verdere analyse in betekenisverschil. Hier is gekozen om het eerder
weggelaten woord publiek te gebruiken, omdat hier de meeste datapunten van bestaan. Dit maakt het
tegenover elkaar stellen van het gebruik van tussen en onder beter zichtbaar:

(24) a.
b.

Buiten op het plein mengde Clinton zich onder het publiek dat vooral uit bestond.
Er heerste een prettige ongedwongen sfeer onder het publiek, bestaande uit
overwegend ‘rijpere’ mannen en vrouwen.

c.

Niet helemaal bekomen van zijn schrik verliet hij de rechtszaal. Het voorval zorgde voor
gelach onder het publiek, de advocaten en zelfs de magistraat.

(25) a.

De acteurs staan tussen het publiek.

b.

Hebt u veel allochtonen gezien tussen het publiek?

c.

De zangers zitten verscholen tussen het publiek.
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In zinnen van het CHN lijkt onder vaker gebruikt te worden in situaties waar een FIGURE een abstracte
relatie heeft met het publiek. Daarnaast kan er sprake zijn van een elementsrelatie. Bij de zinnen in
(24) is dit te zien: in (24a) wordt de FIGURE een deel van de GROUND door het woord mengt; in (24b)
en (24c) gaat het om een relatie (een ‘sfeer’ en ‘gelach’) die alle entiteiten van de GROUND als
karaktereigenschap gemeen hebben. In het gebruik van tussen is in het CHN te zien dat deze vaker
voor letterlijke positioneringen van FIGURE ten opzichte van GROUND gebruikt worden. De
voorbeelden in (25) stellen entiteiten voor die zich ten opzichte van andere entiteiten ergens ruimtelijk
bevinden. Toch zijn er ook voorbeelden, waarbij deze elementsrelatie niet aanwezig is. Het lijkt
namelijk alsof de parlementsleden in (26) zich eerder tussen de bemanningsleden bevinden zonder
onderdeel te zijn van de bemanning. Omdat dit verschil zo subtiel is, is echter moeilijk om hier
uitsluitsel over te geven.
(26) De Russische expeditie van een onderzeeër, met parlementsleden onder de bemanning, duidt
ook op een herleving van nationalisme met omstreden aanspraken.
Observaties met nominale complementen kunnen inzicht geven over het gebruik van
preposities met enkelvoudige collectieven. Deze observaties zijn uitgesloten voor de kwantitatieve
analyse, omdat zij de groepsleden expliciet benoemen. Of-complementen versterken volgens Joosten
et al. daarom een interpretatie op ledenniveau en dit zorgt voor een storende factor in het analyseren
van lexicale variatie van member level accessibility. In het corpus staan echter 24 zinnen van het type
“onder/tussen + collectie-NP + of-complement”. Van type 1 zijn er twee collectieven met complement
en bij type 2 en type 3 zijn ieder elf zinnen gevonden. Het relatief hoge aantal observaties van dit soort
kan erop wijzen dat enkelvoudige collectieven als meer pluraal kunnen worden gezien, wanneer zij
een of-complement bevatten. Dit heeft als gevolg dat een collectief met minder lexicale member level
accessibility makkelijker gebruikt kan worden als locatiereferent voor tussen en onder. Voorbeelden
hiervan zijn:
(27) a.

Amsterdam kende de klucht van een jarenlange zoektocht naar een gemotiveerde
tramconducteur onder het leger plaatselijke werklozen.
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b.

Een jonge vrouw tussen een bende rockers, ik kan me daar wel iets bij voorstellen.

c.

Het geplaagde Alitalia moet deze maand kiezen tussen een trio kandidaat-overnemers.

5. Discussie
De resultaten bevestigen de claim van Joosten et al. (2007): enkelvoudige collectiva kunnen dienen als
locatiereferent van onder en tussen in de Nederlandse taal. Bovendien lijken de resultaten ook
evidentie te geven dat menselijke collectiva variatie tonen in member level accessibility. Enkelvoudige
collectieven die een sterkere member level accessibility hebben, zijn namelijk vaker het object van
deze preposities dan collectieven met lagere member level accessibility. Dit geeft ook steun aan de
notie van Langackers conceptual profiling. Menselijke collectiva verschillen namelijk met elkaar op
drie gebieden: (1) hoe predicated properties betrekking hebben op ofwel de collectie, ofwel de leden;
(2) de relatieve frequentie waarop meervoudige pronomina verwijzen naar enkelvoudige
groepswoorden; (3) de frequentie waarop groepswoorden als plurale locatiereferent kunnen dienen
voor onder en tussen.
Er zijn echter limitaties aan dit onderzoek. Ten eerste is het aantal gevonden voorkomens niet
erg hoog, waardoor een goede statistische analyse niet gemaakt kan worden. Dit heeft wellicht ook te
maken met het feit dat de zoekopdrachten in het CHN beperkt waren. Zinnen met constructies als in
(28) zijn in dit onderzoek niet gevonden, vanwege de beperkte schaal van het onderzoek. Hierdoor is
een groot aantal van de gezochte soort constructies niet geobserveerd.
(28)

De vrouw stond tussen het grote, met veel enthousiasme bruisende team

Mogelijk zouden ook meerdere en andere corpora gebruikt kunnen worden, zoals ook een corpus met
gesproken Nederlands. In een corpus van gesproken taal is er namelijk minder invloed van prescriptief
taalgebruik. Experimenteel onderzoek kan daarbij nuttig zijn om acceptatie van plurale verwijzingen
naar enkelvoudige collectiva te meten. Verder kunnen andere subgroepen van collectieven ook
onderzocht worden in het verband met preposities. Voor deze subgroepen verwacht ik minder
observaties, omdat de onderzoeken van De Vries, Henderson en Joosten een mindere mate van
individuatie in die groepen laten zien en daarmee minder pluraliteit.
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In het vooronderzoek is tevens opgemerkt dat er buiten collectiva meerdere soorten woorden
zijn, die als locatiereferent kunnen dienen voor tussen:

(29)

a. Zijn vinger kwam tussen de deur
b. Hij kwam tussen een pass van […] op […]
In deze zinnen kunnen enkelvoudige woorden alsnog als locatiereferent dienen voor tussen.

Mijn intuïtie is dat deze woorden toch een meervoudige interpretatie kunnen hebben in deze contexten.
(29a) heeft het over een enkelvoudig object met meerdere onderdelen. Het zou kunnen zijn dat de deur
hier verwijst naar het geheel van een aantal onderdelen (namelijk een ‘deur’ en een ‘deurpost’). Het
voorbeeld in (29b) kan worden gezien als een actie met meerdere temporale frames waarin die actie
zich in kan bevinden. Dit blijft echter speculatie en kan beter aan volgend onderzoek overgelaten
worden. Dit onderzoek illustreert dat niet alleen morfo-syntactische elementen, maar ook
woordbetekenis een notie van pluraliteit uitdrukken. Meer onderzoek is echter nodig om deze
mogelijkheden en hun werking te ontdekken en de menselijke cognitie van concepten te verkennen.
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Appendix
Gevonden zinnen in het corpus
Zoekopdracht:
[word="onder"] [pos="PD.*"] [word="x"]
[word="tussen"] [pos="PD.*"] [word="x"]

Type 1:
vereniging
onder:
- ø
tussen:
- ø
maatschappij
onder:
- ø
tussen:
- ø
firma
onder:
- ø
tussen:
- ø
bond
onder:
- ø
tussen:
- ø
club
onder:
- ø
tussen:
- ø
partij
onder:
- ø
tussen:
- ø
Organisatie
onder:
- ø
tussen:
Vanwege een conflict tussen de organisatie bij wie ik destijds onder contract stond (Pride, red.) en
de leiding van de K1.

Comité
onder:
- ø
tussen:
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-

ø

koor
onder:
- ø
tussen:
Hij werkt met licht en muziek. En laat het publiek tussen het koor zitten.
leger
onder:
- De Pakistaanse regering en rebellen in de westelijke provincie Noord-Waziristan hebben gisteren
-

een bestand getekend, dat een einde moet maken aan vijf jaar geweld waarbij zowel onder het
leger als de rebellen honderden doden zijn gevallen.
Amsterdam kende de klucht van een jarenlange zoektocht naar een gemotiveerde
tramconducteur onder het leger plaatselijke werklozen.
De beslissing slaat alleen op die milities die nog niet onder het leger ressorteren”, zegt Bugana.
Alle milities moeten ontbonden worden, ook zij die al onder het leger ressorteren.

tussen:
- . ,,Ik voel me dan ook volstrekt niet naakt tussen het leger van gesluierde vrouwen in het MiddenOosten'', zegt ze zonder enige zweem van behaagzucht.

regering
onder:
- Prescott zelf, nochtans Blairs loyaalste medestander en minister, heeft zich een week geleden laten
-

ontvallen dat er tektonische platen aan het schuiven zijn onder de regering en dat sommige
ministers al hardop denken over hun toekomst na Blair.
?Timosjenko zegt dat Oekraïne onder haar regering ,,Europese standaarden'' wil hanteren - in
tegenstelling tot het corrupte regime van president Leonid Koetsjma dat door de revolutie van de
macht werd verdreven.
?,,Della Valle, een bestuurslid van Confindustria, uitte zijn ongenoegen over het gebrek aan
steunmaatregelen voor de industrie, onder deze regering.''
????

tussen:
Voor het overleg tussen de regering eiste ze onder meer de snelle uitvoering van het (federale)
jeugdsanctierecht en een strenge aanpak van spijbelen (zie vorige bladzijde).

orkest
onder:
- ø
tussen:
- Zijn benadering van de Hohe Messe was opvallend intiem, met de koorleden bijna tussen het
-

orkest in.
In enkele scènes verlaat het koor de hoge uitkijkposten om tussen het orkest of op het
achtertoneel te zingen.
In het Presto mengde Van Zweden zich met de rug naar de zaal zelfs even als een
`Stehgeiger' tussen het orkest.
Dat buitte Janssen vooral uit in het middendeel van de compositie, waarin Reijseger - letterlijk - op
wandel ging tussen het orkest en telkens delen van het ensemble uitnodigde om ter plekke
materiaal te verzinnen.
Cineast Pieter Verhoeff selecteerde filmfragmenten van Willem Breuker in diverse periodes:
solerend op saxofoon, clownesk tussen het orkest.

orde
onder:
- ø
tussen:
- ø
Type 2:
team
onder:
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-

Ik kan me voorstellen dat we de ploegen wat meer zullen toesnijden op specialisaties. De sprinters
zouden bijvoorbeeld kunnen ressorteren onder een team voor de korte afstanden.
Vanaf de basis- en middelbare school (zowel onder leerlingen als onder het team van leraren) tot
collega’s op het werk, in gevangenissen, psychiatrische inrichtingen, het leger en zelfs onder
bejaarden in het verzorgingstehuis.

Tussen:
- Alle ogen zijn gericht op Pato, het mooie jonge eendje tussen een team krasse knarren.
bende
onder:
- ø
tussen:
Misschien heeft u net als ik ooit met gebogen hoofd tussen een bende in het zwart geklede pubers
-

gestaan, en minimale dansbewegingen gemaakt op Anne Clarks interpretatie van het beroemde
gedicht.
Voor het veld van de favorieten ontspon zich tussen een bende vroege vluchters zowel zaterdag
als zondag een andere strijd, waarbij de Colombiaan Ivan Parra twee keer het laken van de
ritoverwinning naar zich toe trok.
. In mijn carrière heb ik nog maar weinig zoveel spontane kameraadschap tussen een
bende renners meegemaakt.
Een jonge vrouw tussen een bende rockers, ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
Hoe hou je stand tussen een bende schoonbroers die je uitlachen als je geen buitenvrouwen hebt?
Bij de eerste controle gooit een jonge agent de vlag van zijn land resoluut tussen de bende van
afgescheurde toegangsstrookjes op de grond.
'Een rondje draaien tussen een bende toeristen, tegen een vaartje van dertig per uur, is geen
koers. Ze moeten ook niet denken dat ze achterin het peloton op hun gemak zullen zitten.'
Zijn jonge lief tussen een bende mannen, en al dat frivole gedoe op en achter de scène, dat vond
hij erover.
We staan achter het doel tussen een bende joelende Lierenaars.

familie
onder:
- Assembleelid Hugo Jabini die familie van de overledene is, ontkent tegenover Starnieuws dat er een
feeststemming aanwezig is in het dorp en onder de familie.
Die halen een keer per maand mijn slagerij. Ik denk dat ze dat dan onder hun familie verdelen.
Ik kan onder mijn familie en vrienden toch moeilijk telkens een poll houden om te horen of ik mag
vertrekken?
- Als Jet Visser in 1955 overlijdt, dreigt alles verdeeld te worden onder de familie van Betzy, maar
burgemeester Anker weet met eigen geld de claims af te kopen.
- Toch lichtte de AIVD De Roy van Zuydewijns dossier bij de sociale dienst en verspreidde dat onder
de familie zonder dat hij het zelf wist.
Bleek dat ze de dozen onder hun familie en vrienden hadden verdeeld die ze onder meer
gebruikten als wieg voor de kinderen.
- Haar fortuin zal verdeeld worden onder haar familie.
Tussen:
- Niemand roept Vendu!, zijn toespraak wordt alleen door applaus onderbroken, want hij bevindt zich
hier tussen zijn familie.
Want het succes is Miley, die als Hannah Montana de wereld verovert, naar het hoofd gestegen, en
dus moet zijn dochter weer met beide voetjes op de grond worden gezet. En waar kan dat beter dan
op het platteland, tussen wat familie en vooral veel dieren, denkt Robby Ray alias Billy Ray Cyrus
- . Toen haar echtgenoot Herman Frederix overleed aan kanker, knapte er iets in haar en ging haar
gezondheidstoestand snel achteruit Beersel Els Germis ging heen zoals het zelf wilde: thuis tussen
haar familie.
We nemen weer plaats in de grote zaal. Harvey op de voorste rij tussen zijn familie en naast
genomineerden Sting en Elvis Costello die hem even later zullen toezingen.

-

ploeg
onder:
In principe is dat geld echter niet voor hem alleen, maar wordt ook dit in een pot gestopt die onder
-

de ploeg verdeeld wordt.
Zelfs het ontslag van een regering, toch één van de sterkste politiek denkbare gebeurtenissen,
heeft onder deze ploeg een haast banale betekenis gekregen: nog eens, so what?
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tussen:
- ø
staf
onder:
- Remkes heeft naar verluidt onder zijn staf een boekenbon uitgeloofd voor de beste anti-Remkes
-

slogan.
Magendans meldde toen een bezuinigingsplan te hebben gemaakt, waarbij ook gedwongen
ontslagen zouden vallen onder de staf van 63 mensen.
Er komt een onderzoek naar poloniumsporen onder de staf van de ziekenhuizen, waar Litvinenko
is verpleegd.

tussen:
- ø
redactie
onder:
- ø
tussen:
- ø
klas
onder:
- ø
tussen:
- ø
jury
onder:
- ø
tussen:
- ø
panel
onder:
- ø
tussen:
- ø
delegatie
onder:
- ø
tussen:
- ø

Type 3:
Duo
Onder:
- Vercauteren aast op ‘gerechtigheid De oefeninterland van de Rode Duivels vandaag in Teplice
-

wordt het eerste duel onder het duo Frank Vercauteren-Francky Dury.
De koers van het concern is onder het duo explosief gestegen, van rond de 10 eurocent naar 1,70
euro.
De ,,laatste kans'' moet nu, onder het duo Bos en Koole, worden gegrepen.
Zeker wat succes betreft worden onder dit duo de jaren negentig de gouden jaren van Dogtroep.

Tussen:
- Er gaat immers geen show van ‘The Kills voorbij of recensenten hebben het over de seksuele
-

spanning tussen het duo:
Johan Simons is in de roman blijven hangen aan blijken van bekommernis tussen het duo.
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-

De rolverdeling tussen het duo is helder: Boekhoorn is de wilde creatieveling met tien ideeën per
dag, Van der Hoeven trekt Boekhoorn vervolgens terug op aarde en beheert de bedrijvenstal.
. Gelukkig straalt Elika genoeg charme uit en is de langzaam groeiende relatie tussen het
duo boeiend genoeg om je mee te slepen naar een knappe finale.
De relatie tussen het duo is goed en wellicht beter geworden, vertelde Spiegel.
Het is zinloos om te zoeken naar een taakverdeling tussen het duo.
Wij kijken reikhalzend uit naar meer coöperatie tussen het duo.
Het was bij aanvang niet uitgesloten dat de top de band tussen het duo op de proef zou stellen.
Maar welke rol speelt de persoonlijke chemie tussen het duo in dat licht?

echtpaar
onder:
tussen:
Als het om een ruzie tussen een echtpaar gaat, dan denkt hij: de anderen vinden het misschien
-

-

ongepast om in te grijpen en dus doet hij het niet.
Anderhalf jaar geleden kwam het tot een breuk tussen het echtpaar.
In de Emile Hellebautstraat in Anderlecht zit het er bovenarms op tussen het echtpaar Werner (67)
en Magda (66) Bataille en de buurvrouw.
Eén rechtbank voor familiezaken Nog voor het eind van het jaar moeten er overal
familierechtbanken komen, die alle geschillen tussen een echtpaar en ook alle jeugdzaken
behandelen.
Ook de relatie tussen het echtpaar verliep voor een deel via briefwisseling.
In 1962, na de verschijning van de autobiografie over Bernhard, is het misververstand, als zou de
chauffeur dronken zijn geweest, in een gesprek tussen het echtpaar Zweerus en de prins, uit de
wereld geholpen.
Afgelopen vrijdag vond overleg plaats tussen het echtpaar Rauwerdink en twee Nidosmedewerkers, in aanwezigheid van beide advocaten.
Wat begon met partnerruil tussen het echtpaar H. en Jolanda, die in 1990 aangifte deed van haar
eigen seksuele misbruik, en haar toenmalige echtgenoot Wouter S., zou zijn uitgemond in orgiën
waarbij de kinderen van de familie H. werden betrokken. F. Leemans, raadsman van moeder Sophie
H., wees er vanochtend op dat noch gezinshulpen, noch docenten, noch […]
Een ruzie tussen een echtpaar dat op het instituut werkte is volgens BBC ‘World Service’ nogal uit
de hand gelopen.
Aanvallen van vernedering en tederheid tussen het echtpaar Gretschke wisselen elkaar in
striemende, vlijmende vaart af.
Lebbeke De buren in de Opwijkstraat wisten al lang dat het niet meer boterde tussen het
echtpaar.
Maar het is ook verleidelijk de “strijd' tussen het echtpaar op te vatten als richtingenstrijd tussen
twee scholen van documentaire maken.
De liefde tussen het echtpaar Eve en Arthur, prachtig gespeeld door Marie-Christine de Both en
Paul Hoes, staat onder grote spanning.

kliek
onder:
- Waarom je kind laten doorleren als banen worden verdeeld onder de kliek die aan de macht is?
tussen:
- ø
gezin
onder:
- ø
tussen:
- ø
publiek
onder:
- Onder het publiek bevinden zich niet alleen Surinamers maar ook Colombianen, Cubanen,
-

uiteraard Peruanen en andere Latino's.
Het werd toen opvallend stil onder het publiek van overwegend zwarte vrouwen.
Enthousiaste zoukdansers onder het publiek lieten deze gelegenheid niet voorbij gaan en vulden
meteen de vloer.
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-

-

-

Na het officiële gedeelte begaven de nieuwe bewindslieden en parlementariërs zich onder het
publiek.
Onder het publiek waren er zelfs mensen die de groep de vorige dag in Frans-Gu-yana hadden
meegemaakt.
Het was er niet druk bezocht, maar er heerste wel een leuke sfeer onder het publiek.
Het publiek op belerende toon meermaals toespreken "vooral héél goed te luisteren",
creëerde onder het publiek net het tegenovergestelde effect.
Hij was geliefd onder het publiek van voor- en tegenstanders.
Via een enquête vanaf de eerste wedstrijddag vorige week woensdag onder het publiek, is Kuster
uitgeroepen tot de 'Hotste Deelnemer',
Onder het publiek bevonden zich behalve de districtscommissaris van Nickerie, Wedprekash
Joeloemsing, ook die van ressort Kabalebo, Armand Jurel, van Zuidwest, Mike Nerkust, en de
deken van de districtscommissarissen, Roline Samsoedin.
Schitterende ensembles van Victor Horta, Henry Van de Velde, Philippe Wolfers en Gustave
Serrurier-Bovy komen daardoor eindelijk nog eens onder het publiek, in afwachting van een
nieuwe permanente afdeling in het Jubelpark.
Hasselt heeft ook een strategischer ligging dan De Panne, waar al enkele jaren de ,,outdoorversie''
van de wereld van Studio 100 bestaat, en waar onder het publiek slechts 5 procent Limburgers
zijn.
Alles lukte, zelfs een plotse uitbraak van acute tbc onder het publiek kon haar niet van de wijs
brengen.
Liedjes als ,,Witte nachten'' en ,,Niets is voor altijd'' worden helemaal omgewerkt naar de
expressieve stijl van Jaune Toujours (een mix van Balkanfolk, chanson en jazz) en onder het
publiek staat zelfs een Neville Brother (zie ook blz. 17) enthousiast mee te swingen met de hoekige
ritmiek.
,,In democratische landen hebben regeringen niet de luxe om het gevoel onder het publiek te
negeren'', waarschuwde Gül.
Ze geeft toe dat de verwarring onder het publiek sinds de invoering van de cheques is
toegenomen.
Het gros van de beschikbare tickets delen de sponsors aan zakelijke relaties uit, maar een deel
ervan wordt via wedstrijden verloot onder het publiek.
De goden onder het publiek werden schaarser in aantal en het werd er allemaal wat gewoner op.
Voor zijn vijftigste verjaardag en de 600ste spreuk op rij lanceerde de Bond zonder Naam een
enquête onder het publiek.
Hoewel de Bank beursgenoteerd is en de helft van de aandelen verspreid zijn onder het publiek,
zijn de directeurs evenmin verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.
Onder het publiek bevond zich ook de anonieme verkoper.
De overige aandelen zijn verdeeld onder het publiek.
Het publiek merkte dat hij soms de draad kwijtraakte bij het lezen van zijn eigen gedichten. Maar tot
op het laatst wilde Claus onder dat publiek blijven komen.
Daarom zullen spelers voor hun wedstrijd met bandjes het veld oplopen en ze onder het
publiek verdelen.
,,het beroepsmatig beoefenen van therapeutische toepassingen die niet gebaseerd zijn op
wetenschappelijke gegevens, die actief verspreid worden onder het publiek, die niet getoetst
worden binnen de medische beroepsgroep en veelal beoefend worden zonder overleg met de
reguliere behandelaars.''
Onder dat publiek van genodigden zijn er veel politici, zakenlui en BV's die zelden naar de
bioscoop gaan.
Meester Marcel staat voor de derde klas, voor kinderen van acht jaar dus, en dat personage laat mij
toe om onder het publiek een herkenbaar klassfeertje te creëren.
Natuurlijk had ik liever een notering waarbij alle onder het publiek verspreide aandelen via één
beurs verhandeld kunnen worden.
Gebeurlijke winst wordt verdeeld onder het publiek, het verlies is voor het gezelschap.
' De weide genoot van het instemmend applaus, al waren er onder het publiek niet meer dan
vijftien mensen die met Vlaamse leeuwenvlaggen zwaaiden, minder dan bij de concurrerende
IJzerwake.
Onder het publiek gaan enkele vroege afhakers al aan de kant staan.
De weerstand onder het publiek neemt alleen toe.' Om Hypercube te parafraseren: ,Alles is beter
dan play-offs'.
Na hun optreden mengen ze zich onder het publiek'', zegt Bouillon.
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. Onder zijn publiek bevonden zich beroemde kunstenaars als Léger, Miró, Duchamp, Le
Corbusier, Van Doesburg, Vantongerloo en Cocteau.
Na het debat was er een poll onder het publiek, met als vraag: 'Wie is de beste debater?'
Sociale verschillen Subtiel speelt Bernats werk met de sociale verschillen onder het publiek van
het Kunstenfestival, traditioneel een mix van doorgaans niet onbemiddelde toeschouwers,
professionelen uit de sector en een afvaardiging buitenlandse programmatoren.
Na Apeldoorn 2009 zullen Nederlands royals zich nooit meer zo ongedwongen onder het
publiek kunnen begeven.
Onder het publiek veel nieuwsgierige jongeren, niet speciaal op een naam uit, maar bereid tot
ontdekken.
Net voor het afsluitende optreden van Axelle Red wordt een paar zilveren oorringen van de 36-jarige
kunstenares verloot onder het publiek.
De grootste groep is jonger dan 30 en dat verklaart het vrij hoge aantal studenten onder het
publiek: 20 procent.
Onder het publiek bevond zich ook een flink deel Republikeinen die er zelfs nog niet aan dachten
om van kamp te veranderen.
De Commissie voor het Bank, Financie -en Assurantiewezen (CBFA) werd vrijdag ingelicht dat de
nv Manoci een openbaar overnamebod wilt uitbrengen op de 1,35 miljoen aandelen van de
Belgische Betonmaatschappij (BBM) die nog onder het publiek verspreid zijn, tegen de prijs van
47,6634 euro per aandeel (coupons nr. 32 en volgende aangehecht).
Voor de minder Bijbelvasten onder het publiek noemde hij eerst de doofpot.
Ophef onder het publiek, toen de jury van de Mo-Ibrahimprijs bekendmaakte dat de prijs voor goed
bestuur in zwart Afrika dit jaar gewonnen wordt door... helemaal niemand.
Hun haar is blauw, rood of groen geverfd. Wanneer ik in een chauvinistische bui een concert met de
Belgische operazanger José van Dam bijwoon, ‘tel ik niet één gothic jongen of meisje onder het
publiek.
Een kleine dertig procent van de aandelen circuleert onder het publiek.
McCartney reeg zaterdagavond veertig songs aan elkaar: zowel van zijn periode bij ‘The Beatles en
Wings als uit zijn solo-carrière. Onder het publiek zowel tieners als fans met kinderen
Onder het publiek bevonden zich heel wat ouderen, die zich in Nieuwpoort-Bad vestigen om er
volop van de kust en van de zee te genieten.
Momenteel loopt er een publiek bod op de aandelen RCA die onder het publiek verspreid zijn.
In Italië moest een operahuis er het liefst uitzien als een piazza, waar de toeschouwer zich naar
keuze kan afzonderen of onder het publiek mengen.
Gekleed in bergbeklimmerstenue zweefde de directeur enkele ogenblikken boven zijn
medewerkers, waarna hij zich vrolijk onder het publiek begaf.
Onder het publiek waren diverse zangers van andere koren die het soms niet konden laten om
zachtjes met het koor mee te zingen.
Al tijdens de pauze vielen er onder het publiek zonnige reacties te beluisteren, zodat het
langdurige applaus na het concert niet als een verrassing kwam.
De nieuwe trainer ‘Willy Kosse, aanwezig onder het publiek, moet met grote zorgen zijn
toekomstige pupillen aan het werk hebben gezien.
De nieuwe trainer ‘Willy Kosse, aanwezig onder het publiek, moet met grote zorgen zijn
toekomstige pupillen aan het werk hebben gezien.
Onder het publiek waren veel opmerkingen te horen over de kwaliteit van het geluid, die matig
werd bevonden, inclusief een af en toe piepende geluidsinstallatie.
Winkeliers in heel Nederland willen door ludieke acties onder het publiek druk uitoefenen op de
Tweede Kamer, die zich volgende week uitspreekt over een flinke verruiming van de
openingstijden.
Onder het publiek bevond zich ook de Franse minister van sport, Michèle Alliot-Marie.
Vooraf waren onder het publiek honderden vlaggetjes uitgedeeld waarmee de show werd begroet.
Onder het publiek de voltallige college's van burgemeester en wethouders’ van de gemeenten
Diever, Havelte, Dwingeloo, Hoogeveen, Steenwijk, Vledder, de Wijk, Ruinerwold, Nijeveen, Ruinen
en Meppel.
In de jaren zestig schokte hij Eindhovense theaterbezoekers door stukjes van het podium af te
hakken en die onder het publiek te verdelen, maar sindsdien heeft hij zich tot een van de
belangrijkste neo-figuratieve schilders van Duitsland ontwikkeld.
De ultieme techniek werd alleen toegepast door diegenen onder het publiek die niet de
verantwoordelijkheid hadden voor een gezin.
Hoeveel de inzamelingsactie onder het publiek tot, nu toe heeft opgeleverd is nog niet.
Ondanks het uitnodigingenbeleid waren er toch herrieschoppers onder het publiek, zegt Soebhan.
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Vooral toen Aslam zich onder het publiek bevond, raakten velen in extase.
De dames van Fouyouyouye zullen papiertjes verspreiden onder het publiek.
Onder het publiek bevonden zich onder andere de voorzitter van De Nationale Assemblee,
Jennifer Geerlings-Simons, vicevoorzitter, Ruth Wijdenbosch, de minister van Financiën, Wonny
Boedhoe, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenkader, en enkele
volksvertegenwoordigers.
"Dat zou het bewustzijn onder het publiek vergroten. We zijn nog op zoek naar sponsors om de
film op tv te brengen."
Om berichten uit te wisselen met informanten natuurlijk, en dus schaarden BVD-functionarissen
zich af en toe onder het publiek.
Er zal meer wetenschappelijke kennis moeten worden vergaard, meent de raad, en deze kennis
moet ook zo veel mogelijk onder het publiek worden verspreid.
Een handelaar bij wie de lijsttrekker rode rozen wilde kopen om onder het publiek te verdelen,
neemt een loopje met hem.
Opiniepeilingen tonen weinig enthousiasme onder het publiek.
Maar ook onder het publiek maakt Traoré niet makkelijk vrienden.
Toen zevenkampster Klüft vorige week haar persconferentie gaf, bevonden haar ouders en haar
drie zussen zich onder het publiek.
. Onder het publiek aan de Vorrinklaan in Dordrecht bevinden zich doorgaans veel families, wat
kenmerkend is voor deze `familiesport bij uitstek'.
Zowel onder het publiek als in het bedrijfsleven werd twee jaar geleden gedacht dat het zo'n vaart
niet zou lopen met Sabena.
De grote hal was uitverkocht en onder het publiek bevonden zich opvallend veel Turkse jongeren,
bij wie de softe melodieuze soul van White populair was
Aegon-expert Herman Kapelle leidt uit zijn onderzoeken onder het publiek af dat mensen in de
jaren negentig hun toekomstig pensioen overschatten, maar nu lijken ze het juist te onderschatten.
. De emoties onder het publiek werden bijna onbeheersbaar toen Smarty beide aanvallen van zich
af wist te schudden en met alleen nog één ander paard in zijn kielzog de laatste bocht inging.
Ze zijn kwetsbaarder dan ooit voor wisselende stemmingen onder het publiek.
In het begin, stelt Schultz, was er onder het publiek veel ,,scepsis'' tegen de beleidswijziging.
,,Overigens leeft onder het publiek het grote misverstand dat door een draadloze maatschappij het
vastetelefonienetwerk verdwijnt.
Volgens de organisatie hebben de meeste deelnemende kunst- en antiekhandelaren ervaren dat de
kooplust onder het publiek is toegenomen.
De komiek verspreidt documenten onder het publiek. Lijsten met de Italiaanse bedrijven die de
grootste schulden hebben.
Vijftig door politieknuppels gewonde studenten, cynisme onder het publiek en demoralisering bij
openbaar ministerie en rechterlijke macht.
. Uit een representatief onderzoek door het NIPO onder het publiek bleek de nieuwe werkkleding
iets beter te scoren dan het huidige.
T-shirts met `One Korea' onder het publiek tonen dat meer mensen deze mening zijn toegedaan.
Deze bleken eerder en beter in staat nieuwe voorkeuren en smaken onder het publiek op te
pakken dan zich publiek noemende zenders.
Volgens sommige waarnemers hoopt Hariri met zijn terugtreden zijn gezag onder het publiek te
versterken met het oog op de parlementsverkiezingen van volgend jaar mei.
Bij zo'n massamedium hoef je onder het publiek niet veel ontvankelijkheid te verwachten voor het
kunstwerk dat Submission duidelijk óók wilde zijn.
Vooral moeten de angstgevoelens onder het publiek worden gesust, anders zal de polarisatie
verder doorzetten, met nog meer geweld – dat de Nederlandse moslims het hardst zal treffen, want
zij zijn in de minderheid
Bovenstaande dialoog komt ook weer terug in Dawn’ of the Dead 2004, een van de meest geliefde
films onder het publiek van het afgelopen 20th Amsterdam ‘Fantastic Film Festival.
De twijfel aan het belang en de effectiviteit ervan leken onder het publiek algemeen.
. Als er sprake zou zijn van werkelijke onrust onder het publiek, dan zouden de mannen
ongetwijfeld meteen hebben ingegrepen.
. De grote hoeveelheid beelden die Schlingensief met een draaitoneel en video presenteert, stichtte
gisteren onder het publiek eerder verwarring dan weerstand.
Amerikaanse rapgroepen zijn steenrijk geworden met virtuoos schelden en hun werk wordt door
grote platenmaatschappijen onder het publiek verspreid.
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Toen minister van Justitie John Ashcroft een persconferentie hield om te waarschuwen dat
terroristen zouden kunnen toeslaan op Memorial Day eind mei, vroegen verslaggevers hem meteen
of hij soms de stemming onder het publiek probeerde te manipuleren
Kurtz is lid van het Critical Art Emsemble, een groep kunstenaars die via conceptuele kunst rond
biotechnologie discussie onder het publiek wil losmaken.
De bloedige aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Nairobi en Dar-es-Salaam waarbij onder
het publiek tientallen slachtoffers vielen, waren een signaal van wat nog komen ging.
Onder het publiek waren dan ook regelmatig spreekkoren te beluisteren tegen het
uitgeversconcern Prisa, eigenaar van de krant El País en de radiozender SER.
De voetballers die spelen in clubs of stadions gesponsord door energiebedrijven, hebben de
naamsbekendheid van Nuon, Essent en Eneco onder het publiekzonder twijfel vergroot, maar niet
hun populariteit buiten het veld.
Onder het publiek was er een grote groep mensen die de Nederlandse taal niet goed beheerst,
dat was ook de reden van de aanwezigheid van de tolk
En als iedereen onder het publiek beter Turks spreekt dan Nederlands, waarom zou je de
boodschap dan niet in het Turks vertellen?
De politie sprak van een ,,cynische list van de IRA met de bedoeling onnodig paniek en
vrees onder het publiek te zaaien''.
Onder het publiek veel oudere mensen en een handvol jonge skinheads met Hongaarse vlag.
Mythes werden ondermijnd met namen en ware toedrachten want onder het publiek bevond zich
een dorpsgenoot, of een ver familielid, of iemand die de schrijver of dichter in een nacht van nietliteraire vervoering had gekust.
Zo kan BZN toch profiteren van de korting (circa 5 procent op maximaal 75 aandelen) die de Staat
individuele beleggers heeft beloofd in een poging de aandelen in het te privatiseren post- en
telecom-bedrijf breed onder het publiek te spreiden.
Reijo Kemppinen, hoofd van de afdeling handel en publiciteit van het Finse ministerie van
buitenlandse zaken, zegt dat de zaak onder het publiek volstrekt niet leeft.
De zaak lééft onder het publiek, dat er best over wil nadenken.
Ontwikkelingssamenwerking leeft niet meer zo onder het publiek.'
Uit een enquete was gebleken dat onder het publiek een grote behoefte aan 'country-kleding'
bestaat en daarbij speelt de hoed een belangrijke rol.
Wat zich op het station van Elst afspeelde, was slechts één van de uitingen van onvrede. Her en der
werden lokale versies van het manifest aan officials uitgereikt en onder het publiek verspreid.
Ze vond nogal wat medestanders onder het publiek die het met haar eens waren dat haar keus
gerespecteerd moest worden.
Hij wilde samenvallen met het weerbarstige van het parcours, niet met wat er omheen stond. En
zeker niet met de vrouwen onder het publiek.
De curiositeitenliefhebbers onder het publiek hadden het druk, als ze bij de dammer waren
uitgekeken haastten ze zich naar groep B, in de hoop om Telmoer Radjabov nog aan het bord te
zien.
Labour en de Liberale Democraten beschuldigden de regering er vanmorgen van dat ze het
wetsontwerp - eind vorige week gepubliceerd en gisteren al in stemming gebracht - haastig ,,door de
strot van het parlement heeft geduwd'' om te voorkomen dat het effect van het wetsvoorstel
hernieuwde verontwaardiging onder het publiek zou wekken.
Zo kan BZN toch profiteren van de korting (circa 5 procent op maximaal 75 aandelen) die de Staat
individuele beleggers heeft beloofd in een poging de aandelen in het te privatiseren post- en
telecom-bedrijf breed onder het publiek te spreiden.
Volgens Jörg is de belangstelling, zowel onder het publiek, als onder beeldend kunstenaars en
tekenaars, groot.
De iT’ zou twee 'snuffelaars' in dienst hebben, die zich onder het publiek mengen om dealers te
betrappen.
Er mengden zich insiders onder het publiek die 'het bedoelde woord' verspreidden, er werd
misschien gescandeerd of er werden pamfletten uitgedeeld
Ze zouden granaten onder het publiek hebben willen gooien.
Kudo, van wie op de tentoonstelling het koffertje met Instant Sperm te zien is, deelde in die jaren
met blauwe en roze strikjes versierde condooms uit onder het publiek, die zogenaamd met zijn
sperma waren gevuld.
Als ze hun krukkige solo's hebben voltooid, slaan ze Rundgren hard op de schouder en krijgen ze
condooms cadeau. Later mogen de drummers onder het publiek zich uitleven
En hoe meer animo onder het publiek, des te minder hij zelf kwijt was.
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Het is alsof Shakespeare voor zijn stuk nog een fade-out had geschreven voor diegenen onder het
publiek die nog wat dóór wilden mijmeren over het gebeurde.
Li oefende ongebruikelijke zelfkritiek uit en gaf toe dat de prijsstijgingen, die grote
verontwaardiging onder het publiek hadden te weeg gebracht veroorzaakt waren door objectieve
factoren en ,,fouten van de regering op alle niveaus.''
Haar ervaring is dat daar nogal weinig aandacht aan wordt besteed, hoewel het succes van de
archeologie staat of valt met het draagvlak onder het publiek
Het Congres is dus vrijwel terug bij af, gehaat en veracht onder het publiek.
Volgens Jörg is de belangstelling, zowel onder het publiek, als onder beeldend kunstenaars en
tekenaars, groot.
Buiten op het plein mengde Clinton zich onder het publiek dat vooral uit Amerikanen bestond.
De zeven leden van de speciale raadscommissie mengen zich onder het publiek en luisteren elk
aan een eigen tafeltje een klein uur naar de verhalen.
De door het autobedrijf Citroën toegekende prijs ging, aan de hand van onder het
publiek verspreide enquête-formulieren, naar Once ‘We’re Warriors van de Nieuwzeelandse
regisseur Lee Tamahori.
Onder het publiek gehouden tele-interviews bevestigden dit.
Ze mengden zich onder het publiek en verstopten zich nadien in het gemeentehuis.
Enerzijds worden andere festivals, grote of kleine, ook duurder voor de consument en ontstaat er
een selectie onder het publiek.
Onder het publiek bevonden zich de Duitse kanselier Angela Merkel (in een lila avondkleed) en de
voorzitter van de Europese Commisie José Manuel Barroso, naast topindustriëlen en bekende
televisiefiguren.
Dat houdt in dat er onder het publiek niet echt risicogroepen zijn.
Maar misschien lukt het nog wel eens om een Rock Herk Classic in elkaar te boksen voor de
oudere garde onder ons publiek.
De Gimv zat op een pakket van 15,75 procent, terwijl de rest onder het publiek verdeeld was.
'De weerstand onder het publiek neemt alleen toe.' Niet aan beginnen, luidt dus de raad voor de
Belgische clubleiders.
Toch was er meer dialect te horen onder het publiek dan op de podia.
Opvallend veel mensen van buiten de provincie waren er onder het publiek, vooral veel
Nederlanders.
Op een optreden in Berlijn lokte Nico relletjes uit onder het publiek door het Duitse volkslied ,,Das
Lied der Deutschen'' te zingen, een nummer dat ze ook coverde op ‘The End en dat in Duitsland
sinds 1945 verboden was omwille van de sterke band die het had met het naziverleden. ,
De media registreren ongenoegen onder het publiek. Maar het is niet waarschijnlijk dat India’s
economische groei (nu rond de 9 procent) echt in gevaar komt.
. Maar je kon met een beetje verschuiven tijdens de film toch vlak achter of naast je oogappel
komen te zitten en elkaar vasthouden, lieflijk strelen, als er een heftig gejuich onder het
publiek losbarstte tijdens een spannende scne kon je elkaar dan snel omhelzen en een zoen
geven, oftewel 'een pakkerd', zoals dat in onze taalboekjes stond.
Ook t.a.v. de dame Colijn die de laatste tijd de tienkilometersnellopen bij de dames wint heb
ik onder het publiek langs de weg horen zeggen, dat ze zich nu zou moeten terugtrekken, "want zij
wint alleen".
De scherpe bocht zou volgens de specialisten onder het publiek er garant voor moeten staan dat
de renners niet al te snel zouden rijden.
Onder het publiek waren afgevaardigden van koren en muziekvereningen, ook werden de nodige
oud-leden gesignaleerd.
Ook Mannenkoor Karrespoor maakte z'n opwachting. `gezellig druk in de tent en veel
Gietersen onder het publiek', zegt Smit, die een snelle rekensom maakt.
`Santa' begaf zich zowel te voet als per koets onder het publiek, dat verrast op z'n aanwezigheid
reageerde.
Na veel oefenen, durfde hij de twee solo's deze avond aan. Het leidde tot een luid applaus en
gejoel onder het publiek.
Groot was het enthousiasme onder het publiek dat zich vanuit alle hoeken van de wereld heeft
samengevoegd om van een weekend soul en jazz te genieten.
(Comedy) Now You See Me Tijdens het uitvoeren van een magische show overvalt de bende een
bank op een ander continent en verdeelt de buit onder het publiek
Onder het publiek waren dan ook vooral veel Spaans-sprekenden uit Latijns-Amerika.
. Tijdens het uitvoeren van hun magische show overvalt de bende een bank op een ander continent
om vervolgens de winst onder het publiek te verdelen.
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De campagne 'Konose bo Kamer' heeft als doel de bekendheid met de Kamer-organisatie, haar
taken, diensten en activiteiten onder het publiek te vergroten.
Ook zal er een pakket met boeken van Ompi Elis worden verloot onder het publiek.
De gekleurdheid zorgt volgens Cooper voor 'verdeeldheid onder het publiek en een hekel aan
bepaalde kranten'.
Met zijn inzamelingsactie onder het publiek heeft Swings inmiddels 85.000 euro opgehaald,
waarvan 35.000 euro aan goederen (kleding en fietsen).
De Rekenkamer benadrukt dat duidelijkheid over de besteding goed is voor het draagvlak onder het
publiek.
Vanmiddag onder het publiek ook Vincent Bijlo en zijn vrouw Mariska Reijmerink.
TCA bouwde onder het publiek en beleidsmakers een slechte naam op, maar Schiphol zegt
nadrukkelijk dat het verleden geen rol heeft gespeeld bij het besluit.
De SS’ers (1967) van Armando en Hans Sleutelaar. Actrice Carly de Wijs en acteur Dirk Roofthooft
bevinden zich onder het publiek, net als de zangers van het Collegium Vocale Gen
Instemmend handgeklap onder het publiek.
Voor verontwaardiging onder het publiek en de medeaanklagers zorgde de advocaat van
Demjanjuk, Ulrich Busch.
Voor verontwaardiging onder het publiek en de medeaanklagers zorgt de advocaat van Demjanjuk,
Ulrich Busch.
UNDAC tekende erbij aan dat lokale media met alarmistische uitspraken veel angst hadden
verspreid, niet alleen onder het publiek maar ook onder lokale VN-organisaties.
. Onder het publiek bleken zich „spotters, verkenners en videoteams” van de overheid te bevinden,
uitgerust met boekjes waarin foto’s van verdachte burgers.
Als ze in de band van haar broer heeft gespeeld, en ze mengt zich daarna weer onder het publiek,
voelt ze pas hoeveel afstand mensen houden.
Hij was de omnipresente aanjager, pleitbezorger, ideoloog, adviseur en programmeur van een
nieuwe muzikale vloedgolf, die folkmuziek nieuw leven inblies en respectabel maakte onder een
publiek van progressieve en grootstedelijke intellectuelen.
Deze feitelijke stabiliteit vormt niet zozeer een afspiegeling van de onvrede onder het publiek als
wel van het feit dat er geen overheersend, substantieel doel is – geen grandioos project, zoals de
gemeenschappelijke markt uit de jaren tachtig of de munteenheid van de jaren negentig – dat
krachtig genoeg is om de Europeanen te bezielen.
Onder het publiek worden twee exemplaren van het besproken boek verloot.
Van tien uur tot stemming zorgt Stanga voor muziekvoer terwijl Corte het pr-werk doet onder het
publiek van middelbare leeftijd en ouder.
Khanna die de afgelopen maanden heel rustig moest aandoen van de doktoren, mag zich nu weer
mengen onder het publiek
Om te voorkomen dat toch heimelijke opnamen worden gemaakt, dienen bezoekers onder wie
publiek, journalisten, nabestaanden, advocaten en zelfs de verdachten zaken zoals mobiele
telefoons bij de balie achter te laten.
Er heerste een prettige ongedwongen sfeer onder het publiek, bestaande uit overwegend ‘rijpere’
mannen en vrouwen.
Niet helemaal bekomen van zijn schrik verliet hij de rechtszaal. Het voorval zorgde voor
gelach onder het publiek, de advocaten en zelfs de magistraat
."In alle afleveringen wordt onder het publiek een enguete gehouden om hun kennis over het
onderwerp te testen.
De ingevallen Miguel Tjon Kwie Sem van Hakrinbank zorgde daarbij voor hilariteit onder het
publiek door met 8:23 in zijn eigen basket te scoren.
"De as van de vuuroffers zal na het afkoelen worden gezeefd en verdeeld onder het publiek.
Onder het publiek waren ook ouderen en kinderen van enkele tehuizen, die met bussen naar het
congrescentrum waren gebracht.
Het geheel had volgens de organisatie een sportief verloop en kenmerkte zich vooral door een
goede sfeer onder het publiek en deelnemers.
,Vooraf hadden veel peilingen uitgewezen'', zei Hix, ,,dat er onder het publiek grote steun voor dit
type maatregelen bestond.
Onder het publiek bevindt zich een aantal bekende personen uit het Leidse openbare leven.
De hilariteit onder het publiek voor deze razend originele en geestige toespeling op de affaire
Paula Jones moet tot ver buiten Los Angeles, waar het programma wordt opgenomen, te horen zijn
geweest.
Weinigen onder het publiek weten dat hij Michail Kalasjnikov is.
Onder het publiek ontstond grote verontwaardiging.
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Doordat men het in de wetenschappelijke wereld nog niet eens is over de gevaren van de
introduktie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen, komt momenteel sterk
tegenstrijdige informatie naar buiten en worden extreme standpunten en angst onder het
publiek bevorderd
Hoewel de dresscode onder het publiek zwart was, werd het een vrolijke boel met veel gespring en
gedans in de zaal.
Onder het publiek veel vrouwen en meisjes.
,,Ik heb een dictafoon, maar ik durf me er niet mee onder het publiek te begeven.
Ng en zijn vrouw mengen zich zo min mogelijk onder het publiek
Toch blijft de etnische diversiteit onder het publiek miniem.
Gelach en geschuifel onder het publiek verstomde alle verdere kritiek.
Juist nu het proces echt begint, beginnen Noorse media echter rekening te houden met Breivikmoeheid onder het publiek.
Op het Terschellinger theaterfestival Oerol gaat het onder het publiek bijzonder vaak over de vraag
of iets al dan niet ‘Oerol’ is.
Waren de Olympische Spelen al een toonbeeld van Brits chauvinisme onder het publiek, bij de
Paralympische Spelen is de partijdigheid vertienvoudigd.
Maar je kunt niet uitsluiten dat de Karst T.’s of de waxinelichthoudergooiers van deze wereld
zich onder het publiek mengen.
WTWTA in diezelfde Eemhof moest een drugsvrij festival worden, met ‘stille’ rechercheurs onder
het publiek en de mogelijkheid tot lichamelijke visitatie
Overal waar je je onder het publiek begeeft – in een restaurant, winkel, op straat, in een bus of in
de metro – kun je worden opgenomen, op audio of video.
Actrice Carly de Wijs en acteur Dirk Roofthooft bevinden zich onder het publiek, net als de zangers
van het Collegium Vocale Gent.
De lichtman speelt nerveus voor kermis en er spelen zich simultaan onder het publiek kleine
andere metascènes af, als een echtelijke ruzie
In de regie van choreografe Andrea Boll (Hans Hof Ensemble) wervelt het korte tekstfragmenten
van en over Poesjkin, spettert het zweet van de dansers op de toeschouwers, die allemaal rondom
een echte boksring staan, speelt de lichtman kermisje en spelen zich simultaan onder het
publiek kleine andere metascènes af, zoals een echtelijke ruzie
Hij mengt zich onder het publiek en schudt breed glimlachend handen. „Bonjour! Merci!” roept hij.
Er werden stinkbommen gegooid, onder het publiek braken felle discussies uit, de politie
probeerde de orde te herstellen en het grootste deel van het Concertgebouworkest verliet het
podium: zo kon er niet worden gespeeld.
De redactie van Bild besloot tot de verkiezing onder het publiek nadat de redactie zelf eerst in de
krant een toptien had afgedrukt van de minst populaire spelers in de Duitse competitie.
e Egyptische regering schakelde de religieuze autoriteiten in, en via de moskeeën werd de
woede onder het publiek gezaaid.
Na meer dan dertig songs heerste er onder het publiek een sfeer alsof het geweten van de
popmuziek over Paradiso was neergedaald, in de persoon van een heel gewone man die kon
lachen om de vraag waar het ooit allemaal zal eindigen.
Onder het publiek waren opmerkingen te horen als ‘Zit mijn gezicht er nog op?’
Op het theaterfestival TF was dit weekeinde Www.win-een-auto.com te zien, waarin een auto
verloot zou worden onder het publiek.
Bij de nieuwe initiatieven om het radicalisme aan te pakken wordt de nadruk gelegd op de
verbreiding van Britse waarden onder het publiek.
Onderzoek van De Nederlandsche Bank uit 2004 suggereert twijfel onder het publiek.
Aanvankelijk was er geen verdenking in een bepaalde richting, maar gisteren zei de door de
coupplegers aangewezen premier Surayud dat de aanslagen, die bedoeld zouden zijn om „politieke
onrust onder het publiek te creëren”
. Het is tegelijkertijd de reden waarom er binnen de familie, bij het personeel en onder het
publiek een flinke weerstand bestond tegen de overname door Murdochs News Corp.
Onder het publiek waren de meningen verdeeld over de persoon Rasmussen.
Dat zou alleen maar tot chaos onder het publiek hebben geleid.”
Onder het publiek bevonden zich leden van het politbureau en in klederdracht gehulde
minderheden, onder wie Tibetanen.
Was het nou maar blijven zweven in die niet aflatende stroom van scheldkanonnades die de
ouderen onder het publiek heel wat ‘oooohhhs’ ontlokt, gevolgd door een schaterlach.
Tegenlijk leeft er een breed gevoel dat Nederland verrommelt, zowel onder het publiekals onder
vakmatig of politiek betrokkenen.
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Bovendien, in Berlijn wil hij avant-gardisten trekken – zowel onder de artiesten als onder het
publiek.
Het liefst als de commotie onder het publiek nog hoorbaar is.
Die werkelijkheid kan aanzienlijk afwijken van het beeld dat onder het publiek leeft.”
Niet voor niets hebben wij onlangs onder het publiek een tekst verspreid met regels als: ‘Want een
Ajacied treedt iedereen altijd met respect tegemoet’
Zaterdag huurde de winkeliersvereniging van de Amsterdamse Rijnstraat de centrale in om een
feestelijke sfeer onder het publiek te verspreiden
Het drankje, dat niet in de winkel te koop is, werd een succes onder het publiek.
Pas op zondag barstten de buien los en veranderde het veld binnen een oogwenk in een zompig
moerasgebied waar het voor de roekelozen onder het publiek goed moddersurfen was.
De lange overgangsperiode gaat samen met hervormingsmoeheid, verlies van regie van ministers
(of een fixatie daarop), bevoegdheidsgeschillen tussen ambtelijke diensten, en cynisme onder het
publiek alsmede protest tegen in het oog springend onrecht.
Veel castraten vervulden vrouwenrollen in opera's. Dat leidde nog wel eens tot verwarring onder
het publiek.
,,Niet zelden voert die groepjes wenende vrouwen ten tonele die dan plots beweren onder het
publiek de moordenaar van hun echtgenote te herkennen.
De voorverkoop onder het publiek loopt matig.´
De eensgezindheid over de wet en de feiten van de zaak is onder de leden van de Kamer van
Beroep dus niet groter dan onder het publiek.
Dat onder het publiek de indruk bestaat dat er steeds meer tornado’s voorkomen, komt ook
doordat de belangstelling voor het natuurverschijnsel de laatste jaren enorm is toegenomen.
Onder het publiek brak paniek uit.
In 1961 veroorzaakte ze als wulpse Venus in Wagners Tannhäuser in Bayreuth een enorm
schandaal onder het publiek dat niet zo ruimdenkend was als Wagners kleinzoon Wolfgang
Wagner die, haar onbevreesd had geëngageerd
medeonderzoekers en ik conconcludeerden aan de hand van tal van casestudies dat internet wat
betreft politieke massamobilisatie een enkele keer wel kan leiden tot een strategic surprise, zoals de
actie van scholieren tegen ophokuren in 2007, maar dat internet – bijvoorbeeld inzake het klimaat –
eerder leidt tot meer polarisatie en onzekerheid onder ‘het publiek’ dan tot redelijke discussie, laat
staan tot een daaruit bovendrijvende ‘publieke opinie’.
Wel wordt Goudse kaas aangesneden en onder het publiek uitgedeeld.
De reactie van Warner Bros is geen teken van meelevendheid, maar een manier om
sympathie onder het publiek te creëren.
„haar uitingen in de media en de mogelijke reactie die zij onder het publiek teweeg zou kunnen
brengen”
De Nacht begint met anonieme ‘geluksmetingen’ onder het publiek, dat daartoe een variant op de
digibankpasjes uitgedeeld kreeg.
Onder het publiek wordt onderzoek uitgevoerd.
Hij kroop onder de afsluiting, mengde zich onder het publiek en ging resoluut naar één
toeschouwer.
In minder delicate omstandigheden is dat een slimme zet, maar in dit geval betekent het dat minder
berichtgeving simpelweg betekent dat er onder het publiek ook minder behoefte ontstaat om alle
details te weten.
We zoeken verzamelaars onder het publiek van de Schakel, zeker de trouwe abonnees, de
artiesten die volgend seizoen op het podium staan, en ook al wie in het cultuurcentrum werkt
Onder het publiek zag ik opvallend weinig zwarte toeschouwers.
Wel kan Den Uyl nog steeds op veel sympathie onder het publiek rekenen.
Het werkelijke aantal doden ligt mogelijk hoger, omdat slachtoffers onder het publiek in Afrika niet
altijd zijn geregistreerd.
Acteurs in het theaterstuk Bouta over de Surinaamse president Desi Bouterse, dat tot half februari
op tournee is, zijn onder hun publiek een handtekeningenactie begonnen voor openbaarmaking
van geheime archiefstukken over Nederlandse betrokkenheid bij de militaire coup in 1980 in
Suriname.
De dubbel krijgt internationaal weinig tv-minuten en is niet populair onder het publiek.
De arrestaties hadden aanvankelijk grote steun onder het publiek, maar recent groeien de zorgen
over het uitblijven van veroordelingen en gesjoemel met bewijslast.
Zo dun is die singlemarkt nu en dan is het ook nog absoluut geen afspiegeling van wat er in de
breedte onder het publiek leeft.
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Tussen het publiek geven twee dancers uit Barbados hun eigen show weg
Tussen het publiek zullen leden van de gewapende machten vertoeven om zaken goed in de
gaten te houden.
Westmaas staat na zijn laatste optreden in de Nederlandse reeks, die op 1 mei begon bijna meteen
in de lounge tussen het publiek.
Hij wordt morgen in Rustenburg opnieuw tussen het publiek verwacht voor de achtste finalepartij
tussen de VS en Ghana
Ook tussen het publiek zijn de politieagenten duidelijk herkenbaar aanwezig.
Weet hij met welk publiek hij te maken heeft, m.n. houdt hij er rekening mee dat er tussen het
publiek geen pedofielen rondhangen?
Op een conferentie deze week in Brussel waar de nieuwe Europese onderzoeksprojecten werden
voorgesteld, zat tussen het publiek Anne Katrin Werenskiold van het Max-Planck-Instituut voor
Biochemie in Martinsried bij München.
Veel Belgen zaten niet tussen het publiek, want erg weinig landgenoten hebben de gewoonte
kaartjes te kopen voor de dag dat op de grote terreinen de kwartfinales bij de mannen werden
gespeeld.
Het is niet denkbeeldig dat ze zich bij een of ander koninklijk bezoek tussen het publiek mengt,
aldus Pol Van den Driessche, royaltywatcher bij de VTM.
De acteurs zitten tussen het publiek of lopen tussen de rijen.
Beneden waren de toeschouwers opgesteld tot op één meter van de krijtlijnen. Achter een koord.
Je speelde haast letterlijk tussen het publiek.'
Ze zitten ook vlakbij, lopen tussen het publiek door, maar maken er geen contact mee.
Zes imposante kandelaars op het podium en een lange rij kaarsen als afscheiding tussen het
publiek en de musici, waren in combinatie met een gedimd zaallicht voldoende om voor een unieke
sfeer te zorgen.
De acteurs staan tussen het publiek
Een tiental acteurs, van wie het gros tussen het publiek heeft plaatsgenomen, speelt flarden uit de
debatten na.
Je raakt haast tussen het publiek ingeklemd, je krijgt er geen lucht.
Toen hun speeltijd er opzat en ze het podium moesten ontruimen, doken de muzikanten
gewoon tussen het publiek om er als een soort fanfare verder te spelen, terwijl op het podium de
soundcheck voor de volgende groep bezig was.
Het krijgt onder meer een vaste plaats in de assisenzaal, met naast zich zijn advocaat, en moet niet
meer ergens tussen het publiek plaatsnemen
Vercruyssen, Wys, Rodrigues en Naden hebben voor dit verhaal een heel andere vorm bedacht, die
zeldzaam perfect bij de inhoud aansluit: ze spelen tussen het publiek.
Nu ook weer: mannen en vrouwen met een luipaardmuts met oortjes zaten tussen het publiek op
rode springballen te veren op het ritme van hoempamuziek.
Het slachtoffer zou onder meer een vaste plaats krijgen in de assisenzaal, naast zijn advocaat en
niet meer ergens tussen het publiek.
De sets van Crookers en Bloody Beetroots verklaarden meteen waarom we zoveel Italianen tussen
het publiek zagen
Man, wat heb ik zondag zitten vloeken toen ik Leif Hoste zo hulpeloos tussen het publiek zag
staan met die defecte fiets!
De niet op plichtplegingen gestelde koningin Astrid, de vrouw van Leopold III, wekte dus ophef toen
ze in de vroege jaren dertig bij een officiële gelegenheid met haar hummeltjes werd
opgemerkt tussen het publiek aan de kant van de weg.
Het slachtoffer krijgt ook een eigen plaats in de assisenzaal en moet niet langer tussen het
publiek het proces bijwonen.
Hij sprong tussen zijn publiek, onthaarde en scheerde zichzelf op het podium, wentelde zich in pek
en veren of klom tot in de nok van de zaal.
. Het ging helemaal tussen het publiek en de kandidaten.
Zoals de roofvogelshow, een ongemeen fascinerend spektakel waarbij de roofvogels zich griezelig
familiair tussen het publiek begeven.
Harry Potter and the goblet of fire mikt duidelijk op een cross-over tussen een publiek van
kinderen en adolescenten.
Het rijtuig zonder bestuurder belandde tussen het publiek en verwondde een volwassene.
Tussen het publiek waren kinderen en rolstoelgebruikers die amper zagen wat er gebeurde, en
overal waren mensen op zoek naar vrienden of familie die ze waren kwijt geraakt in de massa.
En nee, ik zou absoluut niet liever tussen het publiek staan
Professor Matthias E. Storme, ooit prominent lid van de N-VA, veert van tussen het publiek recht.
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Anderhalve kilometer zuidelijker wandelt tussen het publiek voor Jan De Smet en Wannes Van De
Velde hier en daar een politicus van een andere partij - bijna schichtig.
Hebt u veel allochtonen gezien tussen het publiek?
Neen, hier en daar heb je wel gekleurde mensen tussen het publiek, maar het valt echt op dat er
nergens een spoor is van groepjes migrantenjongeren.
Als er een Bob mee is wel. Dan sta ik liefst tussen het publiek: backstage is toch niet veel te zien.
. Maar Wagner mengde zich ook tussen het publiek en interviewde tal van artiesten op Rock
Werchter.
Nog meer bevreemding: Deep Blue laat dansers tussen het publiek bewegen, in een decor dat
zowel een jungle als een kooi evoceert.
De man rolt zich een weg tussen het publiek, door een soort verpleegster ondersteund met
massa's kussens.
Het cultuurcentrum De Werf begeeft zich opnieuw tussen het publiek.
Is er veel verschil tussen het publiek van de Finisterrae- en dat van de Sint-Niklaaskerk?
Ook Christian Wijnants laat zijn mannequins heel even defileren op een mini-catwalk in Parijs, maar
loopt voor en na gewoon tussen het publiek, aanspreekbaar voor iedereen.
De zangers zitten verscholen tussen het publiek.
En er stonden opvallend meer agenten opgesteld in de Koningstraat, om een haag te
vormen tussen het publiek en de koninklijke limo.
Maar het was met 'Beautiful day' dat rook, video, de ronde catwalk tussen het publiek en het
charisma van Bono een eerste keer het stadion in lichterlaaie zetten.
De blazers profiteren van de kleinschaligheid om 'Ride on' tussen het publiek te gaan spelen.
maar aan de hele jeugduil-club, nochtans hoofdzakelijk volk met wie een mens al eens naar buiten
kan komen, werd gemeld dat ze enkel welkom zijn in de studio om er tussen het publiek handjes te
zitten klappen.
Vlaams Belanger Frank Vanhecke stapte zelfs mee op, terwijl de lokale SLP-jongeren zich met een
politieke boodschap op hun t-shirt tussen het publiek begaven.
Michaele en haar man bleken ordinaire partycrashers, mensen die onuitgenodigd feestjes
binnendringen en zich daar tussen het publiek mengen alsof ze er al jaren bijhoren.
Hij oogt vermoeid, maar gedurende de persconferentie lacht en knikt hij naar bekenden tussen het
publiek.
Op het podium, toen hij - toegeschreeuwd door duizenden uitzinnige supporters - het laatste zinnetje
van de Brabançonne meezong. En daarna, toen hij letterlijk tussen het publiek gedragen werd.
En is er ook toenadering mogelijk tussen het publiek van Logos en dat van Aphex ‘Twin?
Ook de grote waterkloof tussen het publiek en het speelvlak, waardoor de acteurs nog het meest
op poppetjes lijken, is nefast voor de betrokkenheid.
. We haalden bijvoorbeeld Front 242 als topact binnen, maar we hadden helemaal geen inzicht in
hoe je zo'n festival fysiek opbouwt, en dus hadden we twee meter hoge hekken voor het podium
opgesteld, tussen het publiek en de band.
De eerste minuten zijn de dansers bovendien spoorloos, tot ze een voor een van tussen het
publiek druppelen en het podium opstappen.
Het tuigje waarin de zangeres omhoog wordt gehesen zat los, waardoor ze tussen het publiek en
het podium viel.
. Prince liep er even tussen het publiek (mét bodyguard, natuurlijk) en vergezelde de band.
Hij kruipt niet mee op het podium, maar staat tussen het publiek.
En dat het een paar uitzendingen heeft geduurd vooraleer men een CD&V-kiezer tussen het
publiek had aangetroffen.
Drie wulpse danseressen die ook vers van een alp geplukt lijken, huppelen voortdurend tussen het
publiek door om het aan te zetten tot enige participatie.
Waarna ze weer tussen het publiek in de assisenzaal mocht plaatsnemen, naast haar ex-zoon.
Cnapelinckx komt ook voor in de paleisscène in De scepter van Ottokar, waarin Hergé zichzelf en
verscheidene bekenden tussen het publiek tekende.
Ik snap die reflex wel, hij heeft heel veel gegeven aan veel mensen, maar dan heb je de behoefte
om wat sluizen in te bouwen tussen het publiek en je intiemere zelf.
Van Meegeren vond het heerlijk om de kunstwereld te misleiden en hij hield ervan om tussen het
publiek naar de bewonderende reacties op zijn vervalsingen te komen luisteren.
Het Brusselse parket gaat ervan uit dat de dader een tijd heeft zitten wachten tussen het
publiek en dat hij pas heeft toegeslagen toen er bijna geen volk meer was.
De diensttijd van de 37-jarige medewerker zat er op en hij wandelde nog even tussen het publiek.
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Twee overtuigde naturisten namen enkele dagen geleden bloot plaats tussen het publiek van
Muziektheater Logos uit Gent.
'Er zit zo vaak bloot in onze voorstellingen. Ik zie niet in waarom het dan niet zou mogen tussen
het publiek'
Ze namen plaats tussen het publiek en trokken nog voor de voorstelling begon ongegeneerd hun
kledingstukken uit.
De acteurs zoeken bewust het gevaar op en mengen zich graag tussen het publiek.
Er zitten veel kenners tussen het publiek en die zijn echt teleurgesteld als ze niet de groepen
krijgen die ze verwachten.
Tussen het publiek in de Grote Hal van het Volk bevonden zich de Ierse presidente Mary
McAleese, de Chinese president Hu Jintao, en 174 buitenlandse zakenlui.
Met een elfde plaats was hij uiteindelijk de eerste Belg. Lotto-Domo vertrok gisteren zonder Robbie
McEwen die na zijn dooltocht van eergisteren tussen het publiek niet op clementie van de
wedstrijdjury kon rekenen.
Hij maakte eerst een ommetje tussen het publiek om de sfeer te snuiven.
Soms komen de acteurs tot tussen het publiek, dat langs drie zijden vlakbij het podium zit.
Soms gebeurt het dat ze onbekende gezichten tussen het publiek ziet die ze zich herinnert als
oude vrienden.
Tijdens de openingsceremonie op het kunstmatige stalen eiland in de Mur, de rivier die door Graz
loopt, stond Moenaert als genodigde gewoon tussen het publiek, de handen diep in de zakken
tegen de kou.
Emotionele scènes uit een oorlogsfilm werden op de scène nog eens dunnetjes overgedaan, en de
muzikanten tussen het publiek reduceerden de epische orkestpartituur tot stroperige piano- en
vioolriedeltjes.
Het gezelschap heeft zich ontwikkeld met een eigen stijl en een eigen gezicht, hetgeen ook in dit
stuk tot uitdrukking kwam, aangezien de spelers zich niet alleen regelmatig tussen het
publiek begaven, maar hen ook in het gebrachte betrokken.
Het bontgeklede gezelschap zwierf voor aanvang tussen het publiek en maakte terloops wat
opmerkingen, die later in het programma voor veel hilariteit zorgden.
Vrolijk stapten de artiesten tussen het publiek rond.
Ook zanger Marco Borsato, ongeveer een jaar geleden wel voor een mini-concert in Meppel,
werd tussen het publiek gezien.
Even nog was er contact met bijvoorbeeld het opvallend geproportioneerde damesgroepje, dat zich
zwierig flanerend tussen het publiek door bewoog.
Ze mengen zich tussen het publiek en sleuren tegenspartelende mensen mee die, beroofd van
hun kleren, op de opeengestapelde dozen worden geworpen.
Tante Leen was een van de vele oud artiesten die tussen het publiek naar de herinneringen aan
‘Willy Alberti keken.
De kinderen lopen zelf ook gevaar want soms staan er tussen het publiek geheime agenten.
De Kimswerder dichter Meindert Bijlsma, het Zeemanskoor Windkracht 10 en de Friese troubadour
Douwe Heeringa gaven de avond extra waddensfeer mee, terwijl het straattheaterduo Textor & van
Dort de gehele avond opvallend aanwezig was tussen het publiek.
De NGO's vormen als het ware de verbinding tussen het publiek en de (inter)nationale overheden.
Van achter in de zaal kwam Carey tussen het publiek door naar voren gelopen, omringd door
body-guards met `oortjes'.
Eminem, in rood trainingspak en bandana van de Amerikaanse vlag, kon via drie lange
catwalks tussen het publiek lopen en handen schudden.
Maar in het midden zakte de stemming in, totdat Dinand zich via een plankier tussen het
publiek waagde, en zo diverse meisjes er weer bovenop hielp.
toen Brown zich van zijn overhemd ontdeed, en toen hij zich even tussen het publiek begaf.
De gebeurtenis weerhield Balkenende er niet van afgelopen zaterdag met zijn dochter tussen het
publiek te gaan staan bij de intocht van sinterklaas in Capelle.
Maar dan zitten er drie Tweede-Kamerleden tussen het publiek op de tribune.
In twee van de statige zalen van het kasteel Groeneveld in Baarn hield Diamond zijn verhaal, op een
klein podium tussen de schuifdeuren, en heen en weer pendelend tussen het publiek in beide
zalen
Bush stond op een verhoging tussen het publiek.
Dansers dansen overal: tussen het publiek, op de balkons, door het orkest, over de paden, op de
podia.
Hij zoekt hen tussen het publiek.
de dertig leerlingen met de beste cijfers mochten tussen het publiek staan.
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Stijn ziet plots mijn vader tussen het publiek.
,,Als klein kind heb ik hier zelf tussen het publiek gestaan''
Soms laat hij zich tussen het publiek vallen, in Paradiso zelfs terwijl er een vrouwelijke fan op zijn
rug zat.
Agenten, die overal tussen het publiek zitten, kijken bezorgd naar de fans die opstaan en vloeken
op de Japanners.
Bij de première in Berlijn (5 december 1930) gooiden Joseph Goebbels en de zijnen met
stinkbommen en lieten ze muizen en slangen los tussen het publiek
De acteurs bevinden zich in de Utrechtse Snijzaal tussen het publiek en dragen hun dagelijkse
kloffie.
Inmiddels gaapt er een leeftijdsverschil van zo'n dertig jaar tussen het publiek in de zaal en de
dansers op het podium, en zorgen choreografen nog maar weinig voor ophef.
Ik zat voor het eerst sinds jaren gewoon als toeschouwer tussen het publiek.
Er is een tegenstelling tussen de publiek geuite wens om een soeverein Irak in het leven te
roepen en het onvermogen de binnenlandse wortels te vinden die nodig zijn voor een sterke Iraakse
regering.
Laatst heb ik voor een compositie 85 koorzangers tussen het publiek in de zaal geposteerd.
,,Het schijnt [...] gebeurd te zijn dat ze over de buitenste stootrand van de baan gingen en tussen
het publiek terecht kwamen.
Ik vond het spannender als hij langzaam tussen het publiek door zou lopen, met drie trombonisten
achter hem als symbolen van de dood.
Rocksterren die tijdens optredens de kop van een levende vleermuis afbijten of levende
muizen tussen het publiek gooien (zoals Ozzy Osbourne uit de VS), zijn uitzonderingen.
De leden van het Nederlands Kamerkoor waren verspreid tussen het publiek gaan zitten en
zongen individueel fragmenten uit het polyfone lijnenspel.
Niet dus in een van de bochtige, roodverlichte stegen waar Engelse toeristen lallend hun weg
zoeken van sjop naar sjop en die op haar de indruk maken van een circus waarin de tijgers per
abuis tussen het publiek zijn losgelaten.
Het recept is simpel: een grote zaal of stadion, microfoons tussen het publiek en de aanhang mag
vragen stellen, terwijl Mandela aantekeningen maakt en antwoordt.
Dan loop ik tussen het publiek op de trottoirs naar school.
Je kunt niet van hem verwachten dat hij de camera gewoon ergens tussen het publiek zet om zo
'objectief' mogelijk de handeling op het toneel weer te geven.
Als er een trouwpartij in de buurt was drong ik tussen het publiek naar voren om toch vooral een
glimp te kunnen opvangen van de koningin van de stoet.
Daar is een afspraak tussen het publiek en mij dat ik me van humor zal bedienen en dan hoef je
niet zo hard te lopen.
De notie dat er een onschendbare afstand bestaat tussen het publiek en de performer, lapt hij aan
zijn laars.
Gezien haar flatteuze avondtoilet waande ze zich misschien op een songfestival waarvan de jury
incognito verstopt zat tussen het publiek.
Ik zie je hoofd al heen en weer deinen, daar op de derde rij, tussen het publiek.
Men kwam naar het uitverkochte, dampende Paradiso om met de voeten de vloer te roffelen, heen
en weer te rossen tussen het publiek en, natuurlijk nog het liefst, te stagediven, maar dat was door
een barrier tussen het publiek en het podium onmogelijk gemaakt.
Misschien heeft hij gelijk, maar hij heeft niet tussen het publiek in de bioscoop van Biograd
gezeten en hij heeft het hartstochtelijk pleidooi van Simic niet gehoord
Pop stortte zich ondanks de barrier tussen het publiek en verbrak de gezapige sfeer met expliciet
seksuele toelichtingen op zijn songs.
Nu loopt hij tevreden rond tussen het publiek dat in de pauze zijn hand laat lezen of een drankje
drinkt in de prachtig beschilderde restauratiewagen.
Gezien haar flatteuze avondtoilet waande ze zich misschien op een songfestival waarvan de jury
incognito verstopt zat tussen het publiek.
Niet in de laatste plaats doordat je op de tribune’s tussen het publiek zit.
Ik zie je hoofd al heen en weer deinen, daar op de derde rij, tussen het publiek.
Cheryl Marshall liep om en tussen het publiek in het pikkedonker met slechts een flakkerend
kaarsje in de hand tijdens de uitvoering van John Cage's neuzelende Sonnekus twee, knettergek
doorbroken in felle groene en rode belichting door Erik Satie's cabaretliederen.
De president van de Verenigde Staten leek volledig op zijn gemak, zijn vrouw zal niet op de eerste
rij maar gewoon tussen het publiek.
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Mason liet zijn zangeres plaatsnemen tussen het publiek en aan het eind van het deeltje Birds
Weeping: poetics and song opeens opstaan voor enkele beeldschone en melancholieke vocalises
om daarna prompt weer temidden van ons plaats te nemen.
'Voor klassieke opnamen wordt het kunsthoofd vaak tussen het publiek gezet, al dan niet in
combinatie met richtmicrofoons.
Maar met Sensaura krijg je het gevoel dat je tussen het publiek zit en de gitarist of de zanger direct
voor je staat te spelen.'
Hij schrok dan ook niet weinig toen de RVA-controleur tussen het publiek opdaagde.
Even later counterde de groep die grandeur door achteraan tussen het publiek te gaan staan,
tussen de stoeltjes van de tribune’s, om er een akoestisch '‘The scientist' te spelen.
Hij gaat er prat op dat hij al tussen het publiek van zijn eigen concerten heeft gelopen zonder dat
hij herkend werd.
'Popmuzikanten moeten een evenwicht vinden tussen het publiek dienen en middelen krijgen van
de overheid.
zo zien we Joplin enkele essentiële feiten uit haar jeugd vertellen aan de Zweedse televisie en
eindigt de film met een fantastische opname in een Duitse televisiestudio, waar ze 'Piece of my
heart' zingt tussen het publiek
Natuurlijk is het op de eerste rijen voor het podium vaak drukker, maar dat kan je dan weer
verhelpen door te doen wat Rock Werchter doet: niet enkel één sleuf van hekkens tussen het
publiek, maar er een kruisvorm van maken.
,,Bedoeling is de dove kijkers dan ook gewoon tussen het publiek te laten plaatsnemen'',\
Desnoods tegen alle marktonderzoek in. Verrassend is het dus wel als diezelfde Luc Janssen
zomaar het nut begint te verdedigen van Censydiam, de dienst die de relatie tussen het publiek en
een medium onderzoekt.
De zangers zitten tussen het publiek.
ze moesten achteraan in de zaal tussen het publiek staan.
De66soldaten vlogen de lucht in en vielen tussen het publiek.
Men had wat muziek naar Diever gehaald, zoals een draaiorgel en Piet van de Walle uit Amsterdam,
die zich onder het spelen van gezellige muziek tussen het publiek begaf.
Hij klimt tussen het publiek, betrekt een jongere op sympathieke wijze doorlopend bij zijn
voorstelling en werpt sneeuwballen naar hem.
Met de bekkens en de grote trom zocht het slagwerk zich een weg tussen het publiek.
Mocht de winnaar zich tussen het publiek bevinden dan krijgt deze persoon er nog eens duizend
gulden bovenop.
Waarschijnlijk zat een van de bommen verstopt in een zwarte tas, die mogelijk tussen het
publiek stond vlak bij de finish van de loop.
Geen Zeeuwse dames, maar vrouwen in klederdracht uit Staphorst, staan ook tussen het publiek.
Saxofoniste Candy Dulfer gaat tijdens haar optreden op het Jazz Festival Bonaire in al haar
enthousiasme tussen het publiek staan om te spelen, dit tot groot genoegen van het publiek.
In plaats van op het podium speelde de band op de vloer, in een cirkel, tussen het publiek.
Altijd is er een ondefinieerbare wisselwerking tussen het publiek en de redactie.
Maar ik denk eerlijk gezegd wél, dat ze morgen tussen het publiek staan.”
Ineengedoken zit hij tussen het publiek, met blond krullend haar onder een glinsterend diadeem.
Een Chinese draak kronkelt tussen het publiek.
Met gepijnigde blik zet hij zijn gitaar weg en maakt er het beste van door van het podium te springen
en verder te zingen tussen het publiek.
Oud-basketbalkampioen Michael Jordan en oud-tenniskampioen Boris Becker mengden zich elke
dag tussen het publiek
Tussen dit publiek komt lijsttrekker Jan Peter Balkenende goed tot zijn recht.
Verder zitten honderden aanhangers van de uitspelende club tussen het publiek van de HSV.
El-Moussaoui zwijgt even en wijst dan naar de orthodoxe rabbijn Raph Evers, die zich even
verderop tussen het publiek heeft gemengd
De aanvaller ging al huilend van blijdschap op zoek naar zijn boezemvriend die zich tussen het
publiek bevond.
Hij speelde speciaal voor zijn vader, die tussen het publiek stond, een voor hem inspirerend
nummer.
De ‘dames’ in kwestie hebben zelf tussen het publiek plaatsgenomen en kijken met een
meesmuilende glimlach om de mond de journalisten aan.
De bestuurder liep waggelend rond tussen het publiek."
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Het is een van de weinige jazzfestivals in Nederland, of misschien de wereld, waar artiesten voor en
na hun optreden gewoon tussen het publiek staan.
In die corridor stonden vrijdagavond Brazilianen en Surinamers te genieten van dj Clayton en later
van twee sambadanseressen, die dansend paradeerden tussen het publiek.
Anouk begint haar optreden tussen het publiek.
Her en der tussen het publiek liggen krukken op de grond.
Het Elfde uur wordt 's middags 'semi-live' opgenomen en tussen het publiek zat Peter Das (witte
trui).
Tijdens de gabbernachten is er voldoende politie aanwezig, zowel in uniform om te fouilleren, als in
burger tussen het publiek.
Tussen het publiek Carel Alphenaar (met bril op borst).
Tussen het publiek Ans Venema-De Boer (met hangertje op de trui).
Tussen het publiek bij het tankstation pakte de politie de handlanger op.
De makers van een documentaire maakten vorige week maandag bekend dat ze filmbeelden
hadden gevonden met daarop Van Gogh tussen het publiek bij een optocht in zijn geboorteplaats
Zundert.
Vier dansers, waaronder de tonronde Sharifi, springen en vallen tussen het publiek door.
Voor toegift One foot in the grave sprong Beck tussen het publiek om mondharmonica te spelen,
waarna hij op de piano een melig Hot in herre van Nelly weggaf.
Ook bij de start van de Waalse Pijl in het grauwe Charleroi kon de kopman van de Russische ploeg
Katjoesja zich in alle rust tussen het publiek begeven.
Pas toen ze hun toegift zonder versterking tussen het publiek speelden, bleek dat ze eigenlijk best
mooi samen zingen.
Toen het paar enkele dagen later Utrecht aandeed, stond ik op de Kromme Nieuwegracht tussen
het publiek.
Als suppoost gekleed begeef ik me tussen het publiek en ga volstrekt mijn eigen gang.
Plotseling duiken er andere leden van de dansgroep op tussen het publiek
Tussen het publiek kwamen zelfs kinderen ter wereld en werden ruzies uitgevochten.
Eromheen vertolken de acteurs Veel gedoe om niks tussen het publiek.
Plaats een plek tussen het publiek.
Vanuit het oogpunt van publieksvriendelijkheid zijn wij voorstander van het weghalen van
hekken tussen het publiek en het veld.
Op de kade waar de stoomboot aankomt staan jeugdhelden als Pippi Langkous en Harry
Potter tussen het publiek, terwijl een verslaggever van NPS opnames maakt, voor het
Sinterklaasjournaal.
O, mocht het ooit eens zó zijn, dat tijdens een uitvoering van de Eerste symfonie Thomas
Hampson tussen het publiek op het podium van het Concertgebouw opstond en dan zou
meezingen!
„Toen ik met de band Monsieur Dubois voor het eerst op North Sea Jazz speelde, in de
welkomsthal, stond Payton tussen het publiek.
Telkens die afweging tussen het publiek belang dat je dient en de eventuele persoonlijke schade
die je berokkent.
We lopen samen over de rode loper, laten ons fotograferen en mengen ons tussen het publiek.
„Ho-ly-field, Ho-ly-field”, scandeerde het 12.000 koppige publiek met een licht Duits accent
zaterdagavond in het Hallenstadion in Zürich, toen de Amerikaanse bokser, begeleid door vuurwerk
en harde muziek, tussen het publiek door op weg ging naar de ring.
Andere rally squads bewegen zich tussen het publiek om ieder’ tegengeluid te smoren.
Pas na een flinke worsteling tussen het publiek, kregen we de man mee naar een dienstruimte.
Zo onopvallend mogelijk nestelt hij zich dan tussen het publiek.
De overlevenden van zijn bende, die tussen het publiek staan, nemen de kreet over.
n het begin zit Prince, helemaal in het zwart gekleed en met zonnebril en hoed, tussen het
publiek in de tent waar de show wordt gehouden.
De leden, verborgen tussen het publiek in de zaal, hadden zich namelijk niet voorgesteld.
Journalisten mogen niet tussen het publiek zitten.
De Miljonair Fair in de Rai in Amsterdam, een Lamborghini tussen het publiek
. Soms is er een snelle entr’acte tussen het publiek en af en toe komen de clowns met een
kwinkslag zodat er in de piste intussen iets anders kan worden opgebouwd
Er bewoog zich een nerveuze fotograaf tussen het publiek.
In 2002 stond hij tussen het publiek toen Alexandre Dumas père naar het Panthéon in Parijs werd
overgebracht.
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Ik glipte langs haar heen om me tussen het publiek in te wurmen.
Wandelend tussen het publiek van de duty free-winkels vertelt Djindjic haar dat de arrestatie van
Milosevic ophanden is, terwijl Kostunica, op dat moment president van de federatie, erbuiten wordt
gehouden.
Aan het slot zit Donna Giovanna tussen het publiek en rent weg met een nieuwe minnaar.
In Paradiso, Amsterdam, legde ze ooit het optreden stil, ging op de grond tussen het publiek zitten,
en vroeg de aanwezigen hetzelfde te doen.
De machines en het kanon worden voor speciale gelegenheden in stelling gebracht, maar de
doeken zijn elke wedstrijd tussen het publiek te bewonderen.
De dichter, in de persoon van acteur Frank Vercruyssen, bevindt zich tussen het publiek dat aan
de tafel zit.
Naast officiële theatervoorstellingen in de altijd volle Juliet-tent waren er plotseling tussen het
publiek opduikende ‘verschijnselen’ zoals de trieste clowns die met geen mogelijkheid aan het
lachen te krijgen waren, hoe zeer ze ook werden gekieteld of verwend met biertjes en blote borsten.
Tussen het publiek had hij enkele enthousiaste fans ontwaard die nadrukkelijk 'We love Topalov'
T-shirts droegen.
Kwam Williams ooit aan zijn voeten hangend het toneel op, dit keer verscheen hij plotseling op een
catwalk tussen het publiek, omgeven door rookpluimen. \
In eerste klasse heb je vaak dikke nekken die niets over hebben voor hun fans, maar nu leven mijn
jongens bijna tussen het publiek.
Wie in het Amsterdamse Concertgebouw luistert naar de Eerste symfonie van Mahler met die
weemoedige liedmelodie, zou wel willen dat de bariton Thomas Hampson tussen het publiek zou
opstaan en zachtjes mee zou zingen.
De vlucht eindigde tegen de ruiten van een van de business-boxen, waarna het beest tussen het
publiek op de hoofdtribune viel.
Tussen het publiek in staat ook João Varela, de voormalige nummer twee van de LPF.
Ik heb twee camera’s op de tribune’s gericht en één cameraman loopt, met beveiliger, tussen het
publiek.”
Vorig jaar liep hij in de Amsterdamse popzaal Paradiso tussen het publiek door en kreeg met zijn
onversterkte akoestische gitaar en zijn onversterkte stem toch de zaal stil.
De directeur van de Amsterdamse Stadsschouwburg – als zo vaak aanwezig in de foyer tussen het
publiek dat naar de zalen stroomt – ziet er zo verslagen uit dat ik hem vraag wat er scheelt.
Ook toen hij nadien weer tussen het publiek stond, bleef Bono van op de eerste rij breed lachend
meeklappen.
Na een hilarische pantomime met Adam Cohen in de rol van een ‘gevleugelde Cupido, dook
Wainwright zelf tussen het publiek op als Apollo, 'de god van muziek en alles wat sexy is'
We hebben “sfeerbeheerders”, die tussen het publiek lopen, de sfeer proeven, het comfort op peil
houden.'
De 'catwalk' waarop de dichters zich tussen het publiek zouden begeven bleek maar een meter
lang, maar dat deerde niet.
In de dertig jaar dat ik live optrad, had ik nog nooit zo'n creatieve energie gevoeld tussen het
publiek en het podium.
Ik blijf graag tussen het publiek achter.
Een zanger die het hele concert frontstage tussen het publiek staat?
Wat gebeurt er wanneer de organisator van een groot festival, met tientallen camera's in zijn
kielzog, tussen zijn publiek gaat wandelen?
Dus om me heen – ik zat tussen het publiek – zag ik talrijke SGP’ers, sommigen nog traditioneel
gekleed, de meesten modern, hun best doen de pijn van deze bescheiden schoffering voor zich te
houden.
De demonstranten van Nederland Wordt Beter zullen verspreid tussen het publiek staan.
Nico Dijkshoorn scandeert naar de camera tussen het publiek
Mark Sheehan met zijn bravoure en de sympathieke Danny O’Donoghue die al bij het eerste
nummer van het podium tussen het publiek sprong en oprecht geraakt leek door de bijval uit deze
zaal.
Om even later weer op te duiken tussen het publiek, als een drenkeling in een zee van
meisjeshanden.
„Joost staat met zijn camera precies tussen het publiek en de penningmeester in.
Joaquín is niet in zijn eentje: tussen het publiek in het winkelcentrum zit Julián Castro, zijn
tweelingbroer en burgemeester van San Antonio.
'Er is een verplichte vestiaire en we voorzien ook een screening van iedereen die een kaartje kocht,
louter om te voorkomen dat er betogers tussen het publiek zitten.'
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Een golfspeler beweegt zich tijdens zijn wedstrijd tussen het publiek.
Tegen een beeldwand van een donker woud, en daarna tussen het publiek, lijkt hij met zijn
zaklamp op zoek te gaan naar onheilspellende geluiden.
De afgelopen dagen tankte hij, tussen elk publiek optreden door, nieuwe feiten bij.
Tijdens 'Graceless' liep Berninger tussen het publiek en leunde hij - schijnbaar ontroostbaar - op
het ijzeren hek;
De band ging zelfs twee liedjes tussen het publiek spelen.

bemanning
onder:
Bemand met vrijwilligers onder de bemanning, die alles hadden laten vallen.
Aubrey krijgt af te rekenen met onweer, schipbreuk en conflicten onder de bemanning.
- De sfeer onder de bemanning was er één van ups en downs, wil Law nog kwijt.
- Maar ondanks die verschillen, heerst er nu al een fantastisch gevoel van samenhorigheid onder de
-

bemanning
Op het schip dat aan het begin uitvaart, is onder de bemanning een prikkenbijter.
vrij C1 hadden. geenterd Wat tot internationale protesten leidde ook uit Nederland Want De, ‘Solo’
vaart onder Nederlandse. vlag: en heeft onder de bemanning. acht Nederlanders ONDERWERP
‘Solo’ vrij,
Vaak waren er als gevolg van een beschieting van een toestel gewonden onder de
bemanning gevallen.
zocht hij 's avonds zijn toevlucht tot een pijpje opium, een medicijn waarvan hij in het oosten steeds
een flinke voorraad insloeg en dat ook de ergste lijders aan melancholie en maanziekte onder de
bemanning wel eens toegediend kregen.
Proviand moest ingeslagen worden en lemoenen om de scheurbuik onder de bemanning tegen te
gaan.\
De koppeling van het Shenzhou-9 ruimtevaartuig aan de Tiangong-1-module gebeurde iets meer
dan een week na het begin van de bemande ruimtemissie, die voor het eerst ook een vrouwelijke
Chinese astronaut onder de bemanning telt.
Natuurlijk staat daar tegenover dat je veel van de wereld ziet, op plaatsen komt waar je nooit van
hebt durven dromen, brede ervaring en mensenkennis opdoet in de bediening van de gasten, en
kennismaakt met de verschillende culturen onder de bemanning.
Aangezien de WIC en de VOC elkaars concurrenten waren, werden Roggeveen en zijn bemanning
gevangen gezet en zijn schepen in beslag genomen. Het Zuidland was niet gevonden en scheurbuik
had veel slachtoffers onder de bemanning gemaakt.
Het drinkwater raakt op, er verschijnen muiters onder de bemanning, de raddraaiers krijgen een
pak slaag of erger, de tocht gaat verder want er zit niets anders op, het punt van terugkeer is
gepasseerd.
De Russische expeditie van een onderzeeër, met parlementsleden onder de bemanning, duidt ook
op een herleving van nationalisme met omstreden aanspraken.
De Russische expeditie van een onderzeeër, met parlementsleden onder de bemanning, duidt
ook op een herleving van nationalisme met omstreden aanspraken.
Hij zeilde op de Brunel, waar grote spanningen bestonden onder de bemanning.
Er ontstond onrust onder de bemanning, die Morgan ervan beschuldigde een deel van de buit
verstopt te hebben.
Onder de bemanning miste ik die inhoud, dus besloot ik naast mijn werk een master sociologie te
volgen om meer uit mezelf te halen.
Onder de bemanning zijn ook enkele Belgen, onder wie FrankSioen (21) uit Zonhoven, die samen
met zijn begeleidende 'buddy' CédricBouts (20) ondertussen al tiendagen op het water doorbrengt.

tussen:
-

De Raad voor de Luchvaart stelt tevens dat er tijdens de vlucht van gecoördineerde samenwerking
over besluitvorming tussen de bemanning vrijwel geen sprake was.
Er was onvoldoende communicatie tussen de bemanning.

tweeling
onder:
- ø
tussen:
- Ze zit tussen de tweeling Bas en Huub, die haar boterhammen met kaas proberen te voeren.
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De eerste sporen van rivaliteit tussen de Tweeling, zoals Brown en Blair wel eens werden
genoemd, doken op bij de keuze van een adjunct voor Smith.
soms heeft het voordelen op een achterbank ineengeklemd te zitten tussen een tweeling met
obesitas.

trio
onder:
- Een favoriet heeft Reilly zelf niet onder het trio.
- Onder het trio heerst enige wrevel over 'het gekwakkel' van minister van Binnenlandse Zaken
Joëlle Milquet (CDH), die geen enkele maatregel erdoor kreeg op het kernkabinet en schijnbaar
geen wettelijke basis heeft om de grenscontroles op alleen reizende minderjarigen te verscherpen.

tussen:
- Het feest was van korte duur, want nog in dezelfde minuut rondde Aart Ekkel een fraaie
-

combinatie tussen het trio Drost, Bouwens en Ekkel doeltreffend af en gaf hiermee het afscheid
van de naar de dames van ZZVV vertrekkende coach Lugtmeijer nog iets meer cachet.
De eindstrijd gaat tussen het trio dat sinds de start domineert: Riou, Le Cam en Golding.
Het geplaagde Alitalia moet deze maand kiezen tussen een trio kandidaat-overnemers.
Een andere duidelijke band tussen het trio verhalen is de onvoorspelbare vorm, de eigenzinnige
opbouw.
Gisterochtend draaide een ultiem gesprek tussen het trio op een nog verdere blokkering uit.
Het koppel deed het machtsevenwicht tussen het trio Vanhecke, Gerolf Annemans en Filip
Dewinter kantelen.

51

