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Abstract 

Sometimes articles are used in a different way than expected. A definite article can be used in cases 

where the referent of the noun is non-familiar and non-unique. On the other hand, an indefinite 

article is sometimes used when the referent of the noun is unique. In this thesis I will focus on the 

latter type of article use in Dutch. Constructions are studied with an indefinite article and a uniquely 

referring noun modified by an adjective as well as at the same type of construction with the 

indefinite article replaced by a definite article. This study demonstrates that the choice for either an 

indefinite article or a definite article in the target constructions is influenced by the duration of the 

state described by the adjective. A corpus research and an experiment were conducted to find out 

when people are more inclined to use an indefinite article. The results show that people are more 

inclined to use or accept an indefinite article when the adjective describes a state with a shorter 

duration. This will be analysed in terms of a division between stage level and individual level 

adjectives, and a further distinction within the group of stage level adjectives between stage level 

short and stage level long adjectives. The analysis is supported by the assumption derived from type 

theory that indefinite noun phrases are of the quantificational type <<e,t>,t>, whereas definite noun 

phrases are of type e. The influence of other factors, like gender or negative or positive connotation 

of the adjective, are considered as well.  



 
 

Table of contents: 
Chapter 1: Introduction ........................................................................................................................... 1 

Chapter 2: The corpus study ................................................................................................................... 3 

2.1. Introduction .................................................................................................................................. 3 

2.2. Corpus Research ........................................................................................................................... 3 

2.3. Hypothesis .................................................................................................................................... 5 

2.4. Further analysis ............................................................................................................................ 5 

Chapter 3: The experiment ..................................................................................................................... 9 

3.1. Introduction .................................................................................................................................. 9 

3.2. The pre-test .................................................................................................................................. 9 

3.3 Methods ...................................................................................................................................... 10 

3.4. Statistical analysis ....................................................................................................................... 13 

3.5. Results ........................................................................................................................................ 13 

3.5. Discussion ................................................................................................................................... 16 

3.6. Conclusion .................................................................................................................................. 17 

Chapter 4: Analysis ................................................................................................................................ 18 

4.1. Introduction ................................................................................................................................ 18 

4.2. The choice of an article .............................................................................................................. 18 

4.3. Stage level versus individual level .............................................................................................. 22 

4.4. Analysis: Three groups ............................................................................................................... 27 

4.5. Support of the analysis with type-theory ................................................................................... 31 

4.6. Conclusions ................................................................................................................................. 36 

Chapter 5: Remaining issues ................................................................................................................. 37 

5.1. Other observations in the corpus research ................................................................................ 37 

5.2. Remaining issues with regard to the experiment ...................................................................... 41 

5.3 Other remaining Issues ................................................................................................................ 51 

5.4. Suggestions for further research ................................................................................................ 52 

Chapter 6: Conclusion ........................................................................................................................... 55 

References ............................................................................................................................................. 56 

Other sources: ................................................................................................................................... 58 

Appendices: ........................................................................................................................................... 59 

1. The corpus sentences .................................................................................................................... 59 

2. The pre-test ................................................................................................................................... 98 

3. The experimental sentences ......................................................................................................... 99 



Chapter 1: Introduction 

 

1 
 

Chapter 1: Introduction 
 
Articles in language can behave in unexpected ways. Usually, a definite article is used when the 

referent is familiar or unique, whereas an indefinite article is used for referents that are non-familiar 

and non-unique. However, there are exceptions to this rule. Many counterexamples of definite 

articles for non-unique, non-familiar referents can be found, for instance definites with a covarying 

interpretation and weak definites. In ‘Every soldier hit the target’, where all soldiers were assigned a 

different target to shoot at, ‘the target’ has a covarying interpretation. An example of a weak definite 

is ‘the supermarket’ in ‘John went to the supermarket’ (Aguilar Guevera, 2014). Likewise, indefinite 

articles are sometimes used for unique referents, too. An example is given in (1). 

 

(1) Davenport had weinig moeite met een geblesseerde Venus Williams. 

‘Davenport had little difficulty with an injured Venus Williams.’ 

It is noteworthy that an article is used at all, because proper nouns are usually not preceded by an 

article. Even more unusual is the fact that an indefinite article is used, since the proper noun denotes 

a uniquely identifiable person. Of course, it is possible that there are several Venus Williams’s in the 

world, but it is obvious which Venus Williams is referred to. Although this construction has been 

noted by somebody at the internet forum Wordreference1, it has not yet been discussed 

systematically in the formal semantic literature, to the best of my knowledge. 

 The presence of an article, although the following noun is a proper noun, is due to the 

adjective preceding the noun. When a proper noun is preceded by an adjective, an article is even 

obligatory most of the times (Taalunieversum, n.d.). However, given the uniqueness of the proper 

noun, an indefinite article is surprising. 

 It seems that the adjective influences the choice for either an indefinite or a definite article. 

Therefore, an indefinite article could be chosen, although the proper noun refers to a unique noun. 

In this thesis I will focus on constructions like the one given in (1). 

 The aim of this thesis is to examine when and why indefinite articles preceding an adjective-

proper noun construction are used. As will be shown in this study, the use of indefinite articles is 

linked to the duration of the characteristic or state of mind being described by the adjective. 

Adjectives describing a property with a shorter duration, like opgeluchte ‘relieved’, are more often 

found in indefinite constructions, whereas adjectives with a longer duration, like geblesseerde 

‘injured’, or adjectives denoting a permanent characteristic, like gemene ‘mean’ are not as frequently 

embedded in indefinite constructions. The main research question is: 

 

How can we explain the use of an indefinite article before a uniquely referring noun modified 

by an adjective?  

 

Since the type of construction in (1) is predominantly used in written language, I searched for 

constructions like this one in a corpus of written Dutch: constructions containing an article, followed 

by an adjective, followed by a proper noun. For most of the adjectives I investigated, more 

constructions with an indefinite article were found. For a few adjectives more constructions with a 

definite article were found.  

                                                           
1 http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2204216&langid=13 



A relieved Beatrix and a depressed Wilders 

 

2 
 

 Following the corpus research an experiment was designed. On the basis of a pre-test twenty 

adjectives were divided in three classes: stage level short adjectives (with a usual duration of less 

than one day), stage level long adjectives (with a usual duration of more than one day, but still a 

limited duration) and individual level adjectives (with an unlimited duration) (Kratzer 1995, Iriimia 

and Welsh 2013).  

  

The experiment showed significant differences among these three classes. This confirmed my 

hypothesis about the duration of the characteristic/state described by the adjective. An analysis will 

be given to explain the differences in the choice for an indefinite or a definite article, depending on 

the adjective type.  

 In addition, some other results from the corpus research and the experiment will be 

discussed. It will be shown that several other factors seem to influence the choice for either an 

indefinite or a definite article too. 

 

The overall structure of the study takes the form of seven chapters, including this introduction. 

Chapter 2 discusses the findings of the corpus research, while Chapter 3 presents the experiment. In 

Chapter 4, the findings will be analyzed, taking into consideration rules and theories about choosing 

articles, the division between stage level and individual level (Kratzer, 1995) and Partee’s type theory 

(1987). In Chapter 5 remaining issues, including issues on the corpus research and the experiment, 

will be discussed and some suggestions for future research will be provided. Finally, the conclusion in 

Chapter 7 gives a brief summary.  
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Chapter 2: The corpus study 

2.1. Introduction 
In order to find constructions with an indefinite article, an adjective and a proper noun or unique 

entity (for example zon ‘sun’ or voorzitter ‘chairman’), I have searched in a corpus of written Dutch, 

called SoNaR-500 (Oostdijk et al, 2013). This corpus contains more than 500 million words of text, 

from many different genres. It includes electronically published material (e-books, newsletters, 

teletext, twitter, websites, etc. ), more traditional newspapers, magazines and books, as well as 

unpublished electronic material such as chats, e-mails and text messages (Taalunieversum, n.d.).  

Only texts from the year 1954 and later have been included. The texts were provided in XML-format. 

Except for data coming from social media, SoNaR-500 is annotated for parts of speech, lemmata, and 

named entities (Reynaert et al, 2014). When I searched for a certain combination of words, complete 

sentences were given; sometimes together with a few surrounding sentences. The choice for a 

corpus of written Dutch was made as the type of construction I am interested in is expected to 

typically occur in written and not in spoken language. Reasons for this expectation are the less formal 

character of spoken language and the possibility to talk about a person that both you and your 

conversational partner can see. This second reason makes it unnecessary to mention the adjective, 

since the state of mind can be observed directly or will not be known by you and your conversational 

partner. 

 To compare the number of occurrences of these constructions with the number of 

occurrences of the same construction with a definite article, I also searched for constructions with a 

definite article, an adjective and a proper noun or unique entity. I searched for constructions with 

eighteen different adjectives to find out whether it is more common to use an indefinite article or a 

definite article. 

2.2. Corpus Research 
2.2.1. Methodology 

I made a list of Dutch adjectives that describe a state of being that is not permanent (but can, in 

some cases, be seen as permanent), meaning that this state of being and the opposite state of being 

are both possible  for one and the same person/entity. The adjectives on the list were: opgeluchte  

‘relieved’, heldere ‘bright’, waterig(e) ‘watery’, huilende ‘crying’, geblesseerde ‘injured’, winnende 

‘winning’, protesterende ‘protesting’, emotionele ‘emotional’, boze ‘angry’, jammerende ‘wailing’, 

gemene ‘mean’, blije ‘happy’, blozende ‘blushing’, woedende ‘furious’, bewolkte ‘cloudy’, geïrriteerde 

‘irritated’, teleurgestelde ‘disappointed’ and bedroefde ‘sad’. 

 I searched for two types of constructions: constructions of the form ‘indefinite article + 

adjective + unique person or thing’ (these constructions will be called ‘target indefinite constructions’ 

from now on), and constructions of the form ‘definite article + adjective + unique person or thing’ 

(these constructions will be called ‘target definite constructions’). For both constructions I searched 

for the same eighteen adjectives. 

 The constructions were found by searching for an indefinite article with an adjective, or a 

definite article with an adjective. For example, I searched for een opgeluchte ‘a relieved’ and de 

opgeluchte ‘the relieved’. This yielded not only target constructions, but also constructions with an 

article, an adjective and a non-unique noun. I filtered out those constructions and kept just the target 

constructions. To filter out definite constructions in which the definite article was anaphoric, I looked 

at the context which was provided by SoNaR. When I found two results that are exactly the same 
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(construction and context), I removed one of them. An explanation for two results that are exactly 

the same could be that both were copies of a press release, placed in different newspapers. When 

two sentences with a target construction were identical, but the context was different, both were 

maintained. When the number of results exceeded 300, I only used the first 300 results.  

 For the adjectives heldere ‘bright’, waterig(e) ‘watery’ and bewolkte ‘cloudy’ I searched more 

specifically, because they occur with some specific unique nouns. The target constructions with these 

adjectives were found by searching for an indefinite article with an adjective and a number of specific 

unique nouns, or a definite article with an adjective and a number of specific unique nouns. The 

unique nouns used were zon(netje) ‘(little) sun’ (in combination with heldere ‘clear’ and waterig(e) 

‘watery’), maan ‘moon’ (in combination with heldere ‘clear’), hemel ‘heaven’ (in combination with 

heldere ‘clear and bewolkte ‘cloudy’) and lucht ‘sky’ (in combination with bewolkte ‘cloudy’). 

 

2.2.2. Results 

Table 1 presents an overview of the number of target constructions found in the corpus with an 

indefinite article and the number found with a definite article. In appendix 1 all sentences with a 

target construction from the corpus study can be found. 

 
Table 1 

Adjective Indefinite Definite 

opgeluchte 130 10 

heldere hemel 31 11 

heldere maan 5 3 

heldere zon 0 3 

waterig zonnetje 25 0 

waterige zon 0 3 

huilende 44 18 

geblesseerde 26 267 (of the first 2992 out of 
1464) 

winnende 3 0  (of the first 300 out of 2113) 

protesterende 6 3 

emotionele 7 (of the first 300 out of 1269) 3 (of the first 300 out of 1166) 

boze 13 (of the first 2992 out of 
1107) 

4 (of the first 300 out of 1233) 

jammerende 2 0 

gemene 1 21 

blije 42 1 

blozende 8 5 

woedende 111 11 

bewolkte hemel 9 8 

bewolkte lucht 3 3 

geïrriteerde 34 7 

teleurgestelde 62 18 

bedroefde 3 0 
 

                                                           
2
 In these cases two exactly same sentences were found within the first 300 sentences. Removing 

one of them resulted in a remaining number of 299 sentences. 
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As can be seen from this table, for some adjectives only few target constructions were found, 

whereas for other adjectives more were found. Target indefinite constructions were found for all the 

adjectives. Interestingly, there are differences between adjectives in the target indefinite/ definite 

constructions -ratio. For the majority of adjectives the number of indefinite target constructions is 

larger, but for some adjectives the number of definite target constructions is higher. For some 

adjectives the differences are bigger than for other adjectives. The adjective blije ‘happy’ is a good 

example of an adjective with more indefinite target constructions, having 42 indefinite target results 

and just 1 definite target result. 

 To give an overview, the adjectives more frequently occurring in indefinite constructions 

(that is, at least twice as much compared to definite constructions and at least 20 times) are: 

opgeluchte ‘relieved’, heldere (hemel) ‘clear (heaven)’, waterig (zonnetje) ‘watery (sun)’, huilende 

‘crying’, blije ‘happy’, woedende ‘furious’, geïrriteerde ‘irritated’ and teleurgestelde ‘disappointed’. 

The adjectives appearing more in definite constructions are geblesseerde ‘injured’ and gemene 

‘mean’. For this interesting observation we will try to find an explanation in this thesis.  

2.3. Hypothesis 
As was shown in the previous section, a striking observation is that some adjectives occurred more 

frequently in indefinite target constructions, whereas others appeared more often in definite target 

constructions. When looking at the adjectives, it is remarkable that the first group of adjectives (with 

more target indefinite constructions) contains only adjectives that describe a state of being that has 

a limited duration. For example, you can be relieved for a while, but it would be uncommon to be in 

a permanent state of being relieved. The same applies to the other adjectives in this group. In 

contrast, the second group of adjectives (with more target definite constructions) contains words 

that describe a state of being with a longer duration. The adjective geblesseerde ‘injured’ also has a 

limited duration, but the time span of being injured usually is longer than that of being relieved 

(several weeks or even months). The adjective gemene ‘mean’ can be used to describe a permanent 

characteristic. These observations brought me to the following hypothesis:  

 

Adjectives that denote states with a shorter duration are more acceptable preceded by een 

‘a’ than adjectives with a longer duration in target constructions. 

 

To test this hypothesis, I conducted an experiment, which will be described in Chapter 3. In Chapter 4 

I will provide an analysis to explain these observations. In the next section we will take a closer look 

at the results of the corpus research. Some interesting findings will be presented. These findings will 

however not be discussed in this chapter, but in Chapter 5: Remaining Issues.  

2.4. Further analysis 
This section gives a more complete overview of the results of the corpus research. The difference in 

the number of sentences found with indefinite or definite target constructions was remarkable, but 

there are also additional observation worth noting. These will be listed below and will be discussed in 

Chapter 5: Remaining issues. 

- Proper nouns: The first observation is that in almost all the target constructions that were 

found, the uniquely referring noun was a proper noun. Only a few sentences were found 

with common nouns referring to unique individuals as a chairman, a lawyer, a coach of a 

sports team, a certain manager or the owner of a bar, as in (2).  



A relieved Beatrix and a depressed Wilders 

 

6 
 

(2) Een opgeluchte voorzitter van het Atoomagentschap mocht melden dat er 
eensgezindheid was over de beperking van het Iraanse kernprogramma . 
‘A relieved chairman of the Atomic Energy Agency has been able to report that 
there was consensus on the limitation of Iran’s nuclear program.’ 

 

In addition, a few adjectives occurred in sentences with inanimate nouns, like ‘sun’ or ‘sky’. 

Only a few sentences of this kind were found. 

 

- Consequences of an injury: Another observation was made in phrases with the adjective 

geblesseerde ‘injured’. Sentences with an indefinite construction often seem to be about 

injured athletes who, despite their injury, continue to play their sport, as in (3).  

 

(3) Davenport had weinig moeite met een geblesseerde Venus Williams. 

‘Davenport had little difficulty with an injured Venus Williams.’ 

 

In contrast, sentences with a definite construction often seem to be about injured sportsmen 

that are being replaced or have to stop a game due to their injury, as in (4). 

 

(4) Vossen speelt in de plaats van de geblesseerde Barda. 

‘Vossen plays instead of the injured Barda.’ 

 
- Sportsmen versus chairmen: A third observation is that sentences about sportsmen 

frequently contain a definite target construction, whereas in sentences about chairmen the 
target construction is always indefinite. This difference is particularly striking found in 
constructions with the adjective opgeluchte ‘relieved’. (2) is een example of the latter. An 
example of the former is given below.  

 
(5) ‘Tja , wat denk je , ik ben opgelucht ' , zei de opgeluchte Lippits direct na zijn 

wedstrijd. 
‘‘Well, quess what, I’m relieved’, said the relieved Lippits as soon as his game was 
finished.’ 

 
- Upcoming cold: Yet another aspect emerges from sentences with the adjective helder(e) 

‘clear’. Whenever the sentence deals with clouds or upcoming cold (in other words: clarity 
that is disappearing), a definite article is used, like in (6): 
 

(6) De neerslag trekt weg via het zuiden en onder de heldere hemel koelt het flink 

af… 

‘The rainfall moves through the south and under the clear sky it cools down a 

lot…’ 

 

The same observation was made in sentences with the adjective waterig(e) ‘watery’. The 

only sentence with a definite construction is about the disappearing watery sun, losing the 

fight against the threatening sky: 

 

(7) Tot tweemaal toe verliest de waterige zon het gevecht van de dreigende lucht… 

‘Two times the watery sun loses the fight against the threatening sky.’ 
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In contrast, those phrases with indefinite constructions tell about the breaking through of 

the watery sun or mere its presence, as illustrated by the examples in (8) and (9). 

 

(8) He er komt hier een waterig zonnetje door zou het dan toch ? ? ? ? ? [sic] 
‘Hey a watery sun is breaking through here would it?’ 

 
(9) In Monnickendam schijnt een waterig zonnetje ;-).  

‘In Monnickendam a watery sun is shining.’ 
 

- Characterising use: Definite constructions with the adjective boze ‘angry’ were only found in 

short sentences, like in (10).  

 

(10) Verbannen. Door de boze koningin Bavmorda. 
‘Banned. By the evil queen Bavmorda.’ 

 

By contrast, sentences with an indefinite construction are longer and mostly about 

individuals who are angry for just the moment. This applies to none of the sentences with a 

definite construction. An example is given in (11). 

 

(11) Het vliegtuig maakt zich klaar om te vertrekken en laat een boze meneer Allen 
achter. 
‘The airplane is getting ready to depart, leaving an angry mister Allen behind.’ 

 

Sentences with a definite construction show signs of characterization, where boos zijn ‘being 

angry’ is seen as a typical characteristic of a person. For that reason, in example (10), the 

translation ‘evil’ is more befitting.  

 This characterising use can also be found in sentences with the adjective blozende 

‘blushing’. These characterising constructions are again always definite. An example of a 

sentence containing a definite characterising construction is given in (12). 

 

(12) Haar man is de blozende kok Jean-François van Vlemmeren. 
‘Her husband is the blushing cook Jean-François Van Vlemmeren.’ 

 

- Reference to the actor: Another observation concerns sentences with gemene ‘mean’. The 

only sentence with an indefinite target construction is about an actor playing a mean person. 

The name in the construction is the name of the actor, not the name of the mean character, 

as can be seen in (13). This contrasts with those sentences containing definite target 

constructions. The nouns in all these sentences are the names of the mean person itself. An 

example is given in (14). 

 

(13) Kevin Costner gaat samen met Sean Connery een gemene Robert De Niro te lijf. 

‘Kevin Costner, together with Sean Connery, attacks a mean Robert De Niro.’ 

(14) De gemene koning Miraz, oom van de rechtmatige prins Caspian, regeert met 
ijzeren hand over Narnia. 
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‘The mean king Miraz, uncle of the rightful prince Caspian, rules over Narnia with 
iron fist.’ 

 

- Closings of a letter: A further difference was found regarding the use of the adjective blij 

‘cheerful’. Among the sentences with an indefinite construction are closings of a letter, as in 

(15). There are no closings of a letter that contain a definite construction. 

(15) Veel groeten van een blije Liza. 
‘Many greetings from a happy Liza.’ 

 

- Scientific descriptions versus impressions: Another striking observation involves sentences 

with the adjective bewolkt(e) ‘cloudy’. The sentences with an indefinite target construction 

sometimes contain scientific descriptions as in (16). In contrast, the sentences with a definite 

target construction are more often descriptions of impressions of places or people, as in (17). 

 

(16) Bij een bewolkte hemel zal dat maar 200 watt zijn. 
‘With a cloudy heaven, that will only be 200 watts. 

 
(17) Het was een portret in grijstinten : haar bleke gelaat , de bewolkte hemel , de 

sigarettenrook , het van zweet doordrenkte bed ... alles was even kleurloos en 
mat. 
‘It was a portrait in shades of grey: her pale face, the cloudy heaven, the smoke 
of cigarettes, the bed soaked in sweat … everything was equally colourless and 
mat. 
 

However, this can be explained by the fact that (16) has a generic reading and therefore 
requires an indefinite article.  

 

- Expressing irritation: The last observation is a difference among those people described as 

geïrriteerd ‘irritated’. In the majority of the sentences with indefinite target constructions the 

irritated person speaks normally, whereas in the sentences with definite target constructions 

the person was yelling, demanding, or challenging other people. This is illustrated in (18) en 

(19), respectively. 

(18) Ik heb niets tegen de politie, maar die mannen mogen veel meer dan een ander, 
aldus een geïrriteerde A. 
‘I have nothing against the police, but these men are allowed to do much more 
than others, according to an irritated A.’ 

 

(19) "Heb je de boodschap begrepen ? " schreeuwde de geïrriteerde Houthakker in 
mijn gezicht. 
“Did you get the message?” the irrititated Houthakker yelled in my face. 

 

Some of these observations might be linked to the argument of short/long duration, others 

might not. This will be discussed in more detail in Chapter 5. In the next chapter the findings 

of the experiment will be presented. 
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Chapter 3: The experiment 

3.1. Introduction 
In order to find an answer to the main research question and to test the hypothesis outlined in the 

previous chapters, I conducted an experiment. Since it would be impossible to trigger spontaneous 

use of these constructions, the participants in this experiment were asked to fill in gaps, where an 

article was missing. They were not obliged to choose an article, as it was also possible to indicate a 

higher preference for an article. The experiment will be explained in further detail in section 3.3 

below. A pre-test was used for the right classification of the adjectives used in the experiment. This 

will be explained in the next section. 

3.2. The pre-test 
 

3.2.1. Methods 

To test when people are more inclined to use an indefinite article in the target constructions, I 

decided to choose twelve adjectives In the design of this experiment: four with a short duration 

(stage level short adjectives), four with a longer duration (stage level long adjectives) and four 

describing a permanent state (individual level adjectives). Some of them came from the corpus; some 

were invented by me. The adjectives chosen for the experiment were the following: 

 

Stage level short: opgeluchte ‘relieved’, huilende ‘crying’, geïrriteerde ‘irritated’, blije ‘happy’. 

Stage level long: geblesseerde ‘injured’, depressieve ‘depressed’, verliefde ‘being in love’, zieke ‘sick’.  

Individual level: gemene ‘mean’, aardige ‘kind’, betrouwbare ‘reliable’, leuke ‘nice’. 

 

With a pre-test I checked whether my classification of adjectives into three groups was in accordance 

with with those used by other scholars. For that purpose twenty adjectives were presented to twenty 

participants. Twelve of them were the adjectives mentioned above and another eight adjectives 

were added, differing in length of duration of the property being described. This has been done in 

order to increase the probability that at least four adjectives of each group would be grouped in 

accordance with my own classification. The eight additional adjectives were: woedende ‘furious’, 

teleurgestelde ‘disappointed’, opgewekte ‘cheerful’, bange ‘scared’, energieke ‘dynamic’, verkouden 

‘having a cold’, lieve ‘sweet’ and creatieve ‘creative’. The twenty adjectives were randomized and 

twenty students of the Radboud University were asked to assess whether it was an adjective ‘of 

short duration’, ‘of longer duration’ (longer than one day usually), or an adjective that ‘indicates a 

permanent quality’.  The form of this pre-test can be found in Appendix 2. 

 

3.2.2. Results 

The results of the pre-test are presented in Table 2. 

 

 
Table 2 

 

Adjective stage level short 

 

stage level long 

 

individual level 

 1 opgeluchte 95% (19) 5% (1) 0% (0) 

2 huilende 90% (18) 10% (2) 0% (0) 

3 gemene 20% (20) 20% (4) 60% (12) 
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4 geblesseerde 0% (0) 100% (20) 0% (0) 

5 verliefde 10% (2) 90% (18) 0% (0) 

6 blije 60% (12) 25% (5) 15% (3) 

7 bange 70% (14) 20% (4) 10% (2) 

8 betrouwbare 0% (0) 5% (1) 95% (19) 

9 creatieve 0% (0) 10% (2) 90% (18) 

10 woedende 85% (17) 10% (2) 5% (1) 

11 aardige 0% (0) 10% (2) 90% (18) 

12 depressieve 15% (3) 75% (15) 10% (2) 

13 zieke 10% (2) 90% (18) 0% (0) 

14 leuke 0% (0) 10% (2) 90% (18) 

15 lieve 0% (0) 10% (2) 90% (18) 

16 verkouden 40% (8) 60% (12) 0% (0) 

17 geïrriteerde 95% (19) 5% (1) 0% (0) 

18 teleurgestelde 85% (17) 15% (3) 0% (0) 

19 energieke 35% (7) 30% (6) 35% (7) 

20 opgewekte 35% (7) 10% (2) 55% (7) 
 

The percentages indicate the proportion of participants that marked an adjective  as having a short 

duration (stage level short), or as having a longer duration (stage level long), or as indicating a fixed 

property (individual level), respectively.  The numbers in brackets indicate the absolute number of 

participants who chose this option. The coloured rows mark the adjectives with a general agreement 

of at least 75%. Those adjectives were in my opinion suitable for the experiment.   

 Of the twelve adjectives initially chosen for the experiment, ten had a concurrence of 75% or 

more.  As not enough agreement was received for blije ‘happy’ and gemene ‘mean’, those two 

adjectives were replaced. 

 

3.3.3. Changes 

Following this pre-test, I replaced the adjectives blije ‘happy’ and gemene ‘mean’ in the designed 

experiment with adjectives with higher agreement. The first adjective was a stage level short 

adjective. This adjective was replaced by teleurgestelde ‘disappointed’. The second one was an 

individual level adjective. As a substitute I used creatieve ‘creative’. I replaced opgeluchte ‘relieved’ in 

all the sentences with teleurgestelde ‘disappointed’, blije ‘happy’ with opgeluchte ‘relieved’, and 

gemene ‘mean’ with creatieve ‘creative’. This way,the meaning of the sentences remained plausible.  

 The adjectives blije ‘happy’ and gemene ‘mean’ will be discussed in the general discussion in 

Chapter 6. The reason to mention these replacements explicitely is my interest in these two 

adjectives that were excluded from the experiment. 

3.3 Methods 
 

3.3.1. Participants 

The participants in the experiment were all Dutch-speaking individuals, mainly students from the 

Radboud University, none of whom was a linguist. Their age varied from 14 years to 55 years. No 

reward was given. In the end, the answers of a total of 96 participants were taken into account in this 

study. The form was completed by further/additional participants; however, due to technical 

problems, the results of about fifteen respondents were lost. 
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3.3.2. Materials and design 

An online program was used to present the question and answer options to the participants. The 

experiment contained 36 sentences with a gap and a scroll bar to indicate the preferred option, as 

illustrated in Figure 1 below. One side of the scroll bar was labelled with the definite article de ‘the’, 

the other side was labelled with the indefinite article een ‘a’. The small bar could be moved to any 

point on the scroll bar. A position further to the left indicated a preference for the article on the left 

side, a position further to the right indicated a preference for the article on the right side. This was 

done so as not to force participants to make a choice between the articles, providing me more 

information about the strength of the preference for on of the articles.  

  

 

Figure 1 

Each point on the scroll bar was linked to a value between 0 and 100. The middle point indicated a 

value of 50, the left side had value 0 and the right side had value 100. Only whole numbers were 

possible.  

 The 36 sentences contained twelve different adjectives, each adjective appearing three 

times. Based on the pre-test outlined above, the following adjectives were used: 

 

- Stage level short: teleurgestelde ‘disappointed’, huilende ‘crying’, geïrriteerde ‘irritated’, 

opgeluchte ‘relieved’; 

- Stage level long: geblesseerde ‘injured’, depressieve ‘depressed’, verliefde ‘in love being’, 

zieke ‘sick’; 

- Individual level: creatieve ‘creative’, aardige ‘kind’, betrouwbare ‘reliable’, leuke ‘nice’. 

 

Most sentences were taken from the corpus, but were modified in such a way that they would not 

exceed twenty words and that in every sentence an adjective could be replaced by two of the other 

adjectives. Each adjective formed a triple with two other adjectives, from both other adjective-

groups. For instance, the stage level short adjective huilende ‘crying’ formed a triple with the stage 

level long adjective geblesseerde ‘injured’ and the individual level adjective betrouwbare ‘reliable’.  

 Six versions of the experiment were created. In the first version, the first twelve sentences 

contained stage level short adjectives, the second twelve sentences stage level long adjectives and 

the last twelve sentences contained individual level adjectives. In the other versions the adjectives 

were altered. For example, in one version the adjectives in the first twelve sentences and the 

adjectives in the second twelve sentences were switched, compared to the first version. The last 

twelve sentences remained unchanged. Each adjective in those two groups (the first twelve and the 

second twelve sentences) was swapped with the adjective from the same triple in the other group. A 

complete overview of the sentences can be found in Appendix 3.  
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 An additional 36 fillers were constructed. These items were similar to the experimental 

items, except that only one article was possible, or at least highly preferred in these sentences. The 

filler items were used to prevent participants from only choosing points on one side of the scroll bar. 

The first eighteen filler sentences were existential sentences, without an adjective. In those 

sentences only an indefinite article was possible. An example is given in (20). 

 

(20) Er is ......... supermarkt op de hoek van de straat.  

‘There is ……… supermarket on the corner of the street.’ 

 

The second eighteen fillers were sentences with anaphoric reference. In those sentences a definite 

article was highly preferred. An example is given in (21). 

 

(21) Toen hij haar zag huilen, probeerde hij ………  vrouw te troosten. 

‘When he saw her crying, he tried to comfort ……… woman.’ 

 

The noun vrouw ‘woman’ refers to haar ‘her’. Because the woman is already introduced in the first 

phrase, it is not possible to use een ‘a’ here. If een ‘a’ were used, the sentence had to be interpreted 

as if there were two women: one crying and one being comforted. This aspect of familiarity in the 

choice of an article will be explained in the next chapter.  

 An overview of all the filler sentences can also be found in appendix 3. The same filler items 

were used in all six versions of the experiment. 

 For each version, the 72 sentences were randomized with the help of Excel. When after 

randomizing two sentences with the same adjective appeared in a row, the second was placed at the 

end of the list of sentences. Further, only randomized sequences with the first five sentences being a 

mix of target sentences and fillers were accepted.  

 In three versions een was placed on the left of the scroll bar and de on the right, in the other 

three versions de was placed on the left and een on the right. This was done so that each adjective 

appeared in exactly one version with een on the left side in the beginning twelve sentences and in 

one version in de ending twelve sentences. The same was true for the versions with een on the right 

side. So as to prevent the influence of a possible general preference for one side of the scroll bar, 

which might have influenced the outcome of the experiment. 

 

3.3.3. Procedure 

Participants were given a link to one of the versions of the experiment so that every version was 

completed in approximately equal shares. When opening the link, first a screen with the instructions 

(in Dutch, but translated here) appeared: 

 

‘Welcome to this experiment. You’re about to see a number of sentences. In every sentence an article 

is missing. Indicate on the scroll bar below the sentence which article, in your opinion, is most 

appropriate. If you think the article on the left side fits better, you indicate a point on the scroll bar 

further to the left, if you think the article on the right side fits better, you indicate a point on the scroll 

bar further to the right. Choose, without thinking long, the place on the scroll bar that fits best 

according to your feeling. The experiment will take about 5 minutes. Good luck!’ 
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After that, the participants could click on ‘Begin’ to start the experiment. In the experiment, each 

participant was presented with 72 pages each containing a sentence and a scroll bar as in Figure 1. 

For each item the participant had to choose a point on the scroll bar and then click on volgende ‘next’ 

to move to the next item. It was only possible to go forward, from one question to the next, not to go 

back. There was no time limit. After the last sentence, a page appeared, asking questions about 

demographics, the respondents’ age and what they thought the experiment was about. Finally, the 

participants could click on ‘submit’ to complete the experiment. The responses were sent to an 

online result page and transferred by hand to Excel. The data was sorted so that a value of 0 always 

corresponded with the choice for an indefinite article, whereas the value of 100 always reflected the 

choice for a definite article. 

3.4. Statistical analysis 
In the experiment two variables were of major importance: the article value and the type of 

adjective. The article value was the dependent variable, measured on ratio level, meaning that all 

values between two endpoints are possible and that differences or ratios between values can be 

calculated. The type of adjective was the independent variable, measured on nominal level, which 

means that only a certain amount of values was possible. This latter variable could take three 

different values: stage level short, stage level long and individual level. All three kinds of adjectives 

were used for all participants, implying a within subjects design. Because all participants were tested 

in all conditions of the adjective type and all conditions contained more than one sentence, the mean 

article values were calculated  for each participant in each condition and a repeated measures 

analysis was performed. One item of version 1 and 2 was omitted from the analysis, because in the 

sentence of that item the article wasn’t removed by mistake. This was no problem for the repeated 

measures test, thanks to the mediation of the article values. For the analysis I divided the main 

hypothesis into three parts: 

 

H11:  stage level short adjectives are more acceptable preceded by een ‘a’ than individual level 

adjectives in target constructions. 

 

H21: stage level short adjectives are more acceptable preceded by een ‘a’ than stage level long 

adjectives in target constructions. 

 

H31: stage level long adjectives are more acceptable preceded by een ‘a’ than individual level 

adjectives in target constructions. 

 

3.5. Results 
 

3.4.1. First look at the results 
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 The figure below provides an initial glance at the results. 

 
This 

 

This bar chart was plotted with the different adjective-groups on the horizontal axis and the mean 

value on the scroll bar of all the sentences that contained an adjective from that group on the 

vertical axis, indicated by all the participants. The 95% error bars are given too. As we can see, the 

bar for stage level long is higher than the bar for stage level short and the bar for individual level is 

again higher than the bar for stage level long. This is in line with our hypothesis, because higher bars 

indicate less use of the indefinite article een ‘a’ (recall that the data was sorted that way).  

 Interestingly, on the one hand, none of the bars comes close to 100, meaning that for all the 

adjectives an indefinite article was considered possible in the construction by at least some 

participants, although the noun referred to a unique person. On the other hand, all the bars are 

higher than 50, meaning that for all the adjective-groups participants were more likely to choose a 

definite article than an indefinite article. 

 However, in this bar chart different items from the same participant and items from different 

participants were grouped together. In the following repeated measures analysis this is taken into 

account. 

 

3.4.2. A more precise look 

To test the hypotheses, a repeated measures ANOVA was performed. 

 Mauchley’s test showed that the assumption of sphericity had not been violated, 2(2) = 

3.281, p = .194. A repeated measures ANOVA showed a significant effect. The mean article value 

differed significantly from constructions with a different adjective type (F(2, 184.00) = 52.571, P < 

0.00). Therefore, we can conclude that an indefinite article is used more frequently in target 

constructions with a stage level short adjective than in target constructions with an individual level 

adjective. 

Figure 2 
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Looking at the three adjective groups with pairwise comparisons with a Sidak correction, yields the 

following results: first, the first and the last group of adjectives are compared, i.e.: stage level short 

and individual level.  The zero-hypothesis to be tested was: 

 

 H10: “stage level short adjectives are equally acceptable preceded by een ‘a’ as individual level 

 adjectives in target constructions.” 

 

The related alternative hypothesis was: 

 

 H11: “stage level short adjectives are more acceptable preceded by een ‘a’ than individual 

 level adjectives in target constructions.” 

 

On average, participants found een more acceptable in case of a stage level short adjective (M = 

59.144, SE = 2.489), than in examples with an individual level adjective (M = 79.070, SE = 1.653). This 

difference, 19.926, 95% CI [-25.189, -14.664], was significant p < .001 (two-sided). 

 

The second test compared the first and the second group of adjectives: stage level short and stage 

level long. The zero-hypothesis to be tested was: 

 

 H20: “Stage level short adjectives are equally acceptable preceded by een ‘a’ as stage level 

 long adjectives in target constructions.” 

 

The related alternative hypothesis was: 

 

 H21: “Stage level short adjectives are more acceptable preceded by een ‘a’ than stage level 

 long adjectives in target constructions.” 

 

On average, participants found een more acceptable in case of a stage level short adjective (M = 

59.144, SE = 2.489), than in sentences with a stage level long adjective (M = 72.923, SE = 2.182). This 

difference, 13.779, 95% CI [-18.288, -9.270], was significant p < .001 (two-sided). 

 

In the third and last test the second and the third group of adjectives were compared: stage level 

long adjectives and individual level adjectives. The zero-hypothesis to be tested was: 

 

 H30: “stage level long adjectives are equally acceptable preceded by een ‘a’ as individual level 

 adjectives in target constructions.” 

 

The corresponding alternative hypothesis was the following: 

 

 H31: “ Stage level long adjectives are more acceptable preceded by een ‘a’ than individual 

 level adjectives in target constructions.” 
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On average, participants found een more acceptable for a stage level long adjective (M = 72.923, SE = 

2.182), than in case of an individual level adjective (M = 79.070, SE = 1.653). This difference, 6.147, 

95% CI [-10.865, -1.429], was significant p < .006 (two-sided) 

 This difference between stage level long adjectives and individual level adjectives however is 

less significant than the other two differences we found. 

 

This effect is also shown in Figure 3. The line between stage level long and individual level is less 

steep than the line between stage level short and stage level long. This indicates a smaller difference 

between stagel level long adjectives and individual level adjectives, than between stage level short 

adjectives and stage level long adjectives. Since the number of participants was the same in each 

condition, this smaller difference is also a less significant difference. The line between stage level 

long and individual level is also less steep than the imaginable line between stage level short and 

individual. 

 

 

3.5. Discussion 
The results of this experiment show that there are significant differences in the combination with an 

indefinite article in the target constructions among adjectives indicating a property with a different 

duration. The findings further support the hypothesis that adjectives with a shorter duration are 

more often preceded by een ‘a’ than adjectives with a longer duration, in target constructions. 

 Not only did I find evidence for a difference between the group with the shortest duration 

and the group with the longest duration, I also provided evidence for differences among all three 

groups. Proof for a difference between stage level long adjectives and individual level adjectives was 

not found in the corpus research.  

 A wide range of other effects, such as the preference for one side of the scroll bar or the 

impact of gender (are there differences in the choice for either a definite or an indefinite article 

Figure 3 
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depending on the sex?) could be investigated too. While these aspects will be dealt with in the 

general discussion in Chapter 5, their analysis is, however, not the main purpose of this study. 

3.6. Conclusion 
In this chapter I presented an experiment investigating the choice for an indefinite article in target 

constructions, when the type of adjective was manipulated. We saw that the shorter the duration of 

the adjective, the more people tended to choose an indefinite article, although in general people 

were more inclined to select a definite article. The next chapter will provide an analysis of these 

findings.
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Chapter 4: Analysis 

4.1. Introduction 
The evidence presented in the previous chapters shows that the choice for either a definite or an 

indefinite article seems to be influenced by adjectives that can be divided in three different groups. 

The first group contained adjectives with a short duration, usually less than a day. An example is the 

adjective opgeluchte ‘relieved’. The second group contained adjectives with a longer duration, 

usually longer than a day, but still a limited duration. An example is the adjective geblesseerd 

‘injured’. The last group contained adjectives that indicate a personal characteristic not limited in 

time. For instance, the adjective betrouwbare ‘reliable’ belongs to this last group.  

 In this chapter these findings will be analysed. In section 4.2 I will consider the general view 

on the choice of an article and look at the familiarity condition and the uniqueness condition. In 

section 4.3 we will look at the division between stage level predicates and individual level predicates 

made by Kratzer (1995). In section 4.4 an analysis based on the theories outlined in the preceding 

sections will be conducted.  In section 4.5 this analysis is extended using Partee’s (1987) theory of 

type shifting. 

4.2. The choice of an article 
In the Dutch language, there are three articles: de, het and een. The first two are definite articles, the 

last one is indefinite. The definite article het is used if a Dutch noun is singular and neuter (Blom, 

Polisenska, Weerman 2008). For all other nouns the definite article de is used. The indefinite article 

een is used for all singular nouns. In general it is assumed that definites are used to mark known 

information (Birner, 2012), whereas indefinites mark unknown information. This is the principle of 

familiarity (Farkas & de Swart 2007). Further, it is assumed that definites are used to mark 

uniqueness, whereas indefinites are used for non-unique referents: the uniqueness principle (Birner 

2012). In the next two sections these two principles will be discussed. In section 4.2.3 examples will 

be given that can be considered counterexamples to one or both of these principles.  

 

4.2.1. Familiarity 

As mentioned above, there are two important aspects pertaining the function of definiteness. The 

first is that definiteness marks familiarity and the second is that definiteness marks uniqueness 

(Birner 2012). Familiarity concerns the question whether the noun refers to an entity presented in 

the preceding context or not (Farkas & de Swart 2007). A definite article is used when the noun 

refers to an entity that appeared earlier in the context. An indefinite article is used when the noun is 

introduced for the first time. This can be in the context of the sentence, but it can also be 

information already known to reader. The following examples illustrate this.  

 

(22) Er loopt een hond over straat. De hond begint te blaffen. 

‘A dog is walking around the street. The dog starts barking.’ 

 

(22) shows that a definite article is chosen in the second sentence, because the noun hond ‘dog’ was 

introduced earlier in the context (in the first sentence). 

 

(23)  Ik ga even de hond uitlaten.  

‘I am going to walk the dog.’ 
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(23) demonstrates the other possibility of familiarity. The noun hond ‘dog’ hasn’t been introduced 

previously, but presumably is familiar to the speaker and the listener. This sentence could be 

interpreted in a context when there is only one dog and one family member informs another family 

member that he is going to walk that dog. For that reason a definite article is used.  

 

(24)  Ik zag een hond lopen in de winkel. 

‘I saw a dog walking in the shop.’ 

 

In this sentence an indefinite article is used, because the dog mentioned is not familiar. It is not 

introduced earlier in the context, neither is it known to the speaker. 

 

4.2.2. Uniqueness 

According to the principle of uniqueness, it is also common to use a definite article in case of nouns 

with unique referents.  Unique nouns refer to a unique entity. Indefinite articles are used with nouns 

with non-unique referents. This is illustrated in the following examples. 

 

(25) Ik heb vandaag de koning gezien. 

‘Today I saw the King.’ 

 

In this sentence the noun koning ‘king’ is preceded by a definite article, although it has not been 

introduced earlier in the context. Here, the reason for using a definite article is that there is only one 

king in the Netherlands. Although there are several kings in the world, within the Netherlands  de 

koning ‘the king’ refers to the unique Dutch King, unless other information is provided. 

 

(26) De zon komt op.  

‘The sun is rising.’ 

 

This example contains a noun that is unique. Only one sun can be seen from earth and for that 

reason it is always clear which sun is being referred to. In the context of astronomy only, different 

suns might be discussed. 

 

(27)  Ik heb vandaag een eekhoorn gezien. 

‘Today I saw a squirrel.’ 

 

This example demonstrates the use of an indefinite article, because the noun eekhoorn ‘squirrel’ 

does not refer to a unique animal; a large number of squirrels are to be found on Earth and in the 

Netherlands. 

 

4.2.3. Counter-examples  

The two principles mentioned above do not necessarily have to be fulfilled in order to use a definite 

article. If only one of them is satisfied, a definite article is used. However, examples can be found that 

do neither meet the familiarity principle nor the uniqueness principle. In fact, in some cases, the use 

of definites provides counterexamples for both the uniqueness and the familiarity principle (Aguilar 

Guevara, 2014), as illustrated by (28). 
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(28) At a shooting range, each soldier was assigned a different target and had to 

shoot at it. At the end of the shooting we discovered that every soldier hit the 

target. (Winter, 2000) 

 

In this example the definite determiner phrase (DP) ‘the target’ has a covarying interpretation. The 

reference point of the definite is not a specific individual but rather one that varies with respect to a 

quantified expression in the same sentence (‘every soldier’). For each soldier, the target is unique. 

 The second counterexample Aguilar Guevera mentions is the type of weak definites. These 

definites are perfectly acceptable in non-unique contexts, in which more than one individual can 

satisfy their content. Aguilar Guevara identifies two types of weak definites. The first type comprises 

definites that designate individuals involved in a possession relationship with another individual. 

Sometimes this other individual, namely, the possessor, is also expressed. In that case a 

complementing prepositional phrase headed by of is used.  An example is given in (29): 

 

(29) John was hit on the arm. (Ojeda, 1993) 

 

Although it is very likely that John has two arms, a definite article is acceptable. The second type of 

weak definite is the main topic of the dissertation of Aguilar Guevara (2014) and has received 

significant attention by others as well. In this type the definite is not in a possession relationship but 

still a definite article is used. In the sentence in (30) this type of weak definite is used. 

 

(30) Bob went to the supermarket. 

 

Aguilar Guevara (2014) discusses different strategies to deal with weak definites. One strategy 

maintains the uniqueness requirement by treating weak definites as phrases that refer to kinds. In 

example (30) given above, this implies that ‘the supermarket’ is seen as the kind ‘supermarkets’, 

rather than one specific member of that kind. 

 A way to distinguish a weak definite from a regular definite, is to add an elided verb phrase, 

as in (31): 

 

(31) Bob went to the supermarket and John did too 

 

This sentence can have a sloppy reading, meaning that the supermarket John went to is different 

from the one Bob visited. With regular definites this reading is impossible. 

 Other instances in which neither the uniqueness aspect is satisfied, nor the DP is familiar, are 

sentences in which the weak definites interact with quantified expressions. This is illustrated in the 

following examples. 

 

(32) Victor takes the boat every day. 

 

(33) Victor takes the bus every day. 

 

The difference between these two sentences is that the second sentence allows a covarying 

interpretation, whereas the first does not. The boat Victor takes has to be the same every day. In 
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contrast, it is possible to interpret the second sentence in such a way that Victor takes a different bus 

every day. This is called the narrow scope interpretation of weak definites. 

 The set of nouns that can occur with weak definites contains only a few word classes and not 

even every noun of those classes can appear in a weak definite configuration (Aguilar Guevara, 

2014). Further, weak definites can only be objects of certain verbs and verb-preposition 

combinations. Because the focus of this thesis lies on constructions with an indefinite article for a 

unique referent and not on constructions with a definite article for a non-unique referent, I will 

refrain from going into more detail at this point. 

 

The present study has shown that counterexamples of the familiarity and the uniqueness principles 

are not only examples of definites referring to non-unique, non-familiar individuals. The target 

constructions in this thesis are examples of constructions with indefinites for unique referents, many 

of which are familiar. The nouns in these constructions are primarily proper nouns. Proper nouns are 

an important exception to the general rule that a noun cannot function well syntactically without an 

article or another determiner (Vandeweghe & Devos 2005). The referent of a proper noun is uniquely 

determined naturally. Sometimes a proper noun can be used to designate a kind, when it is used for 

referents that are not uniquely determined. An example is given in (34). 

 

(34) het Rusland van vóór de Oktoberrevolutie   (Vandeweghe & Devos 2005) 

‘the Russia before the October-revolution’  

 

In this case Russia is implicitly divided into different Russias along a time axis, one of them being the 

Russia before the October-revolution. In this situation the kind ‘Russia’ refers to the kind ‘Russia’ that 

has different instances. 

 At the same time, it is possible to refer to an entire category by using a member of that 

category. In that case the category is unique, but an indefinite article is used that refers generically to 

that group. Look for instance at (35) and (36). 

 

(35) Een olifant heeft een slurf.  

‘An elephant has a trunk.’ 

 

In this situation, contrary to the example in (34), the sentence is not connected to a certain moment 

in time. It is a general statement about elephants. The DP een olifant refers to the category of all 

elephants. 

 

(36) *Een walvis is met uitsterven bedreigd.  (Vandeweghe & Devos 2005) 

‘A whale is threatened with extinction.’ 

 

In (36) the indefinite article cannot be used. One reason for this is that the verb uitsterven ‘extinct’ in 

general refers to a whole kind and cannot refer to a random member of that kind. With heeft een 

slurf  ‘has a trunk’ it is possible, but unusual, to refer to a random member of a kind. In contrast with 

an indefinite article, a definite article can always be used when referring to a kind. 

 

Returning to the issue of proper nouns, it can be possible to use an article together with a unique 

noun, like a proper noun. Among the sentences from the corpus are many examples of phrases with 
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a proper noun and an article. One indefinite and one definite example, taken from the corpus, are 

shown below. 

 

(37) ‘This is what change looks like’ , besloot een opgeluchte president Barack 

Obama. 

‘‘This is what change looks like’, concluded a relieved president Barack Obama.’ 

 

(38) Naast me zit de geblesseerde Dave Carlson. 

‘The injured Dave Carlon is sitting next to me.’ 

 

Both sentences do not not refer to a category, but to one specific individual.  

 As this section has shown, it is not common to use an article with a proper noun and it is 

even less common to use an indefinite article in combination with a unique noun. In the next section 

the different use of een in the target constructions depending on the duration of the adjective in the 

construction will be analysed. In addition, I will explain why een is used at all. 

4.3. Stage level versus individual level 
According to Kratzer (1995), who follows Carlson (1977), predicates can be divided in two groups: 

stage level predicates and individual level predicates. In this section I will first explain the difference 

between these two groups.  After that, I will provide an overview of situations in which the two 

groups behave differently, confirming their existence. 

4.3.1. Stage level versus individual level. 

Kratzer (1995) makes a distinction between stage level and individual level predicates. The first group 

contains predicates that express a transitory property. An example is boos zijn ‘being angry’, an 

emotional state that is limited in duration. Another example is op een stoel staan ‘standing on a 

chair’.  

 On the other hand, individual level predicates express a permanent property. An example is 

groot zijn ‘being tall’. It is not possible to stop being tall. Kratzer (1995) gives some examples of 

situations in which the two groups behave differently. Three of them are listed below. 

 

There-insertion: 

(39)  a. Er zijn mensen boos. 

 ‘There are people mad.’ 

  b. Er zijn mensen groot. 

  *‘There are people tall’.  

 

Bare Plurals: 

 

(40)   a. Mensen zijn boos. 

  ‘People are mad.’ 

  b. Mensen zijn groot. 

  ‘People are tall’.  

 

 

Absolute Constructions: 
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(41)   a. Standing on a chair, John can reach the kitchen cabinet. 

  b. Being tall, John can reach the kitchen cabinet. 

 

In the case of there-insertion, the a-sentence, which contains a stage level predicate, is grammatical. 

By contrast, the b-sentence containing an individual level predicate sounds unusual and is even 

ungrammatical in English. 

 In the situation with bare plurals, both sentences are grammatical, in both Dutch and English. 

There is a difference though. Considering (40a), which contains a stage level predicate, there are two 

possible interpretations. The first interpretation is that people in general are mad, the second is that 

there are mad people (as in (39)). However, in (40b), that contains an individual level predicate, only 

the generic interpretation makes sense. 

 In the last example, with the absolute construction, both sentences are grammatical in both 

languages, but again they do not allow for the same interpretation. The meaning of (41a), which 

contains a stage level predicate has to be: ‘If John stands on a chair, he will be able to reach the 

kitchen cabinet.’ Sentence (41b) cannot have this interpretation, because John does not have any 

control about being tall or not. It can only have the meaning ‘John can reach the kitchen cabinet 

because he is tall’. This interpretation is not possible for the first sentence. 

 It is possible for some individual level predicates to behave like stage level predicates. For 

instance, bruin haar hebben ‘having brown hair’ is a fixed property. It is not possible to change the 

colour of your hair. However, it is possible to dye it, which makes it a stage level predicate. 

Nonetheless, Kratzer classifies such predicates as individual level predicates. 

 

Kratzer further argues that stage level predicates and individual level predicates differ in argument 

structure. Stage level predicates are Davidsonian, meaning that they have an extra argument position 

for events or spatiotemporal locations. Individual level predicates do not have this attribute. Other, 

neo-Davidsonian approaches state that all kinds of predicates have an extra argument position for 

eventualities and that only the type of eventuality involved differs (Kratzer 1995). 

 Kratzer provides three constructions for this extra argument position for stage level 

predicates, that will be reviewed in the following subsection. 

 

4.3.2. Evidence for an extra argument position 

 

1. Locatives 

The first piece of evidence for an extra argument position for spatial and temporal expressions is 

presented by constructions with locatives. The examples provided by Kratzer (1995) are in German, 

but also hold true for Dutch. For that reason, I used their Dutch translation. Two example sentences, 

with a word-by-word translation, are given below (Kratzer 1995). 

  

(42)  … omdat bijna alle vluchtelingen in deze stad omgekomen 

... since almost all refugees  in this  city perished  

zijn. 

are. 
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(43)  … omdat bijna alle zwanen  in Australië zwart zijn. 

 … since almost all swans  in Australia black  are. 

 

The predicate in (42) omgekomen zijn ‘being perished’ is stage level, the predicate in (43) zwart zijn 

‘being black’ is individual level. The main difference lies in the fact that the sentence with a stage 

level predicate allows two readings, whereas the sentence with an individual level predicate allows 

only one. In (43) the spatial expression in deze stad ‘in this city’ can play two different roles. Not only 

can it modify the restricting predicate of the quantifier bijna alle ‘almost all’, but it can also impact 

the main predicate of the sentence. The two interpretations are: 

 

a. ‘since almost all of the refugees in this city perished’ 

b. ‘since almost all the refugees perished in this city’ 

 

In (43), where an individual level predicate is used, the second interpretation does not make sense. 

Swans are black or not, independent of where they are. 

 

 2. When-clauses 

The second piece of evidence for an extra argument position is coming from when-clauses. This 

argument has to do with variable binding. It can be illustrated by the following sentences (Kratzer 

1995: 129). 

 

(44)  a.        * When Mary knows French, she knows it well. 

 b. When a Moroccan knows French, she knows it well. 

 c. When Mary knows a foreign language, she knows it well.  

 d. When Mary speaks French, she speaks it well. 

 e.        * When Mary speaks French, she knows it well. 

 f.         * When Mary knows French, she speaks it well. 

 

It is remarkable that sentence (44d) is grammatical, whereas sentences (44a), (44e) and (44f) aren’t, 

although the only difference lies in the use of either ‘speaks’ or ‘knows’. The first is a stage level 

predicate, the second is an individual level predicate. According to Kratzer, this difference is 

explained by the fact that stage level predicates introduce a variable that can be bound by ‘always’, 

whereas individual level predicates don’t. The sentences above can be analysed as follows: 

 

       (44’) a.         *Always[knows(Mary, French)][knows-well(Mary, French)] 

  b. Alwaysx[Moroccan(x) & knows (x, French)] [ knows-well(x, French)] 

  c.  Alwaysx[foreign-language(x) & knows(Mary, x)] [ knows-well(Mary, x)] 

  d.  Alwaysl[speaks(Mary, French, l)] [speaks-well(Mary, French, l)] 

  e.        * Alwaysl[speaks(Mary, French, l)] [knows-well(Mary, French)]  

  f.         * Always[knows(Mary, French)] Ǝl[speaks-well(Mary, French, l)]  

 

All the structures above are tripartite structures consisting of an operator (the quantifier always), a 

restrictive clause and a ‘nuclear scope’, which is closed off by an existential operator (de Hoop & de 

Swart, 1990). The quantifier is indexed with all the free variables in its restrictive clause. With the 
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Prohibition against Vacuous Quantification (Kratzer 1995, Potts 2002) outlined below the 

ungrammaticality of sentences (44a), (44e) and (44f) can be explained: 

 

 Prohibition against Vacuous Quantification 

 For every quantifier Q, there must be a variable x such that Q binds an occurrence of x in 

 both its restrictive clause and its nuclear scope. 

 

In (44a), the main predicate of both parts is individual level and consequently no variable is 

introduced. Also, no other expression in (44a) introduces a variable. As a result, this sentence is 

ungrammatical because it does not satisfy the Prohibition against Vacuous Quantification. 

 In contrast, the sentences in (44b) and (44c) contain an indefinite noun phrase instead of a 

proper noun. These indefinites introduce a variable in the antecedent (the first part of the sentence) 

and these variables reappear in the subsequent part of the sentence. As a result, no violation of the 

Prohibition against Vacuous Quantification occurs and thus the sentences are grammatical. 

 The grammaticality of (44d) can now be explained by the fact that this sentence, contrary to 

(44a), (44e) and (44f), does not violate the prohibition against vacuous quantification. In both parts 

of the sentence a variable is introduced by the stage level predicate and bound by always. In 

contrast, in (44e) no bound variable is present in the nuclear scope and in (44f) no bound variable is 

present in the restrictive clause. Consequently, both sentences are ungrammatical. 

 Kratzer (1995) notes that all six sentences are grammatical as soon as we replace when with 

if. In that case, (44a), (44e) and (44f) change into epistemic conditionals. If-clauses differ from when-

clauses in being able to restrict epistemic modals (modals about the truth value of the proposition). 

Some modals can act as quantifiers, but epistemic modals cannot. In (45) an example sentence is 

given, to illustrate this. 

 

(45) A car must be in the garage.  

 

When must is interpreted deontically, a car can be interpreted universally or existentially. If a car is 

interpreted universally, the modal must functions as a universal quantifier like always. In that case, it 

would imply that whenever there is a car, it has to be in the garage. If interpreted existentially, it 

means that there is a car in the garage. When must is interpreted epistemically, a car can only be 

interpreted existentially, because it is impossible for one person to say something about the truth of 

all cars being in the garage, based on their own experience or opinion. This suggests that epistemic 

modals can never act like a quantifier and for that reason cannot bind variables. But if they aren’t 

quantifiers, (44a-c) containing the connective if instead of when does not violate the Prohibition 

against Vacuous Quantification. 

 

 3. A syntactic argument 

The third piece of evidence given by Kratzer is syntactic. This argument was first made by Diesing 

(1988). Diesing states that subjects of stage-level predicates are within the VP, whereas subjects of 

individual level predicates are in the Spec IP position (Kratzer 1995: 133) and thus outside the VP. 

Everything outside the VP is mapped into the restrictive clause, whereas everything inside the VP is 

mapped into the nuclear scope. As we saw earlier, existential closure is applied to the nuclear scope 

and for that reason stage level predicates can only get an existential interpretation, according to 

Diesing (1988). With this assumption, certain extraction facts from German can be explained. Kratzer 



A relieved Beatrix and a depressed Wilders 

 

26 
 

adopts the common assumption that the level for generalizations about the realization of argument 

is D-structure: the structure of a sentence before any movement has taken place. (46) and (47) are 

German examples provided by Kratzer. 

 

(46)  a.  … weil uns viele Lehrer  geholfen haben. 

  … since us many teachers helped  have 

  ‘… since many teachers helped us.’ 

 b. Lehrer  haben uns viele geholfen. 

  teachers have us  many helped 

  ‘As for teachers, many of them helped us.’ 

 

(47)  a.  … weil das Viele Lehrer  wissen. 

  … since this many teachers  know 

  ‘… since many teachers know this.’ 

 b.         *Lehrer  wissen das viele. 

  teachers  know  this  many 

  ‘As for teachers, many of them know this.’ 

 

The constructions in b are called quantifier-split constructions. The a-sentences are examples of a 

subordinate clause with a non-split quantifier viele Lehrer ‘many teachers’. In the b-sentence the 

quantifier is split into Lehrer ‘teachers’ and viele ‘many’. The split is a consequence of the 

replacement of haben have/ wissen ‘know’ due to V2.  

 Interestingly, the sentence in (47b) is ungrammatical in German, whereas (46b) is 

grammatical. The difference between these sentences lies in the predicate. (46) contains a stage-

level predicate, (47) an individual level predicate. This suggests that the quantifier-split construction 

is possible with stage-level predicates, but not with individual level predicates.   

 Kratzer (1995) assumes, following van Riemsdijk (1987), that a quantifier-split construction is 

the result of moving a common noun out of its noun phrase. This difference between stage level 

predicates and individual level predicates is explained by Kratzer (1995) with the help of the 

‘Condition on extraction domains’ of Huang (1982) (Kratzer 1995: 134,  Stepanov 2007). Put simply, 

the subject of an individual level predicate will always be ungoverned, whereas the subject of a stage 

level predicate will be governed, as long as it stays within the VP. For that reason, this Condition on 

extraction domains states that subjects of individual level predicates are not allowed to scramble, 

whereas subjects of stage level adjectives are allowed to change position under certain conditions. 

 Sometimes though, subjects of stage level predicates are not allowed to scramble. An 

example of a sentence that does not allow for the movement of stage level predicates is given in (48) 

(Kratzer, 1995). In this sentence the subject obviously does not stay within the VP. 

 

(48)  *Nachbarn haben vielen einen alten Ehepaar geholfen. 

   Neighbours have many an    old couple  helped 

 ‘As for neighbours, many of them helped an old couple.’ 

 

According to de Hoop & de Swart (1990) this theory faces a problem with indefinite objects. The 

sentence in (49) should be divided into an implicit operator, a restrictive clause ‘Pedro has a donkey’ 

and a nuclear scope ‘he beats it’. 
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(49) When Pedro has a donkey, he beats it. 

 

However, since objects always occupy a position within the VP, they should be part of the nuclear 

scope and hence should be interpreted existentially. This is not what we see in (49). Therefore, de 

Hoop & de Swart (1990) make an additional assumption: within the restrictive clause there can be an 

embedded nuclear scope, thereby solving this problem.  

 

So far this chapter has focused on the distinction between stage level predicates and individual level 

predicates. In the next section I will propose a further distinction into three predicate classes. 

4.4. Analysis: Three groups 
As was described in the previous section, a distinction can be made between stage level predicates 

and individual level predicates. In this section it will be argued that a further differentiation can be 

made into three different groups of predicates. In the remainder of this study, the focus will lie on 

the type of predicates containing an adjective, like opgelucht zijn ‘being relieved’. This division into 

more than two categories has also been made by Irimia and Welsh (2013). They divided stage level 

adjectives into short-term and long-term and they even made a distinction between two classes of 

individual level adjectives: defining and characterising adjectives. Their groups are defined as follows: 

 

- stage level – short term: [+ divisive], context-dependent, VP level context  

 (for example: opgelucht ‘relieved’); 

- stage level – long term:  [+ divisive], context-dependent, CP level context  

(for example: geblesseerd ‘injured’); 

- individual level – defining: [-divisive], context-dependent  

(for example: lang ‘tall’);  

- individual level – characterising: [-divisive], context-independent  

(for example: aardig ‘kind’). 

 

The feature [+ divisive] denotes an eventuality that has to be true for all its subparts. This means in a 

simplified way that a person who is injured for a certain period of time, is injured every second of 

that period. In contrast, a tall person or kind person will not be tall or kind, respectively, every 

moment of his life. This marks the difference between individual level and stage level. The difference 

between defining and characterising is explained by Roy (2013). The individual level adjectives used 

in my research are all characterising. Defining adjectives involve properties salient enough to define 

an individual as a particular member of a class of individuals. An example is the adjective ‘tall’.  This 

class of defining individual level adjectives is not used in my research, because the use of een in the 

target constructions is not to be expected with these adjectives. For that reason I will only analyse 

three groups of adjectives. 

 The behaviour of the so-called ‘stage level long adjectives’ is similar to that of the first group 

‘stage level short adjectives’, more like the behaviour of the third group ‘individual level adjectives’ 

or different than the behaviour of both groups, depending on the situation. In this section I will firstly 

define the three groups more concrete and in easier words. Secondly, I will show how these three 

groups behave in the three situations sketched in the previous section, before presenting my 

analysis. 
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4.4.1. Three groups of adjectives 

Inspired by the results of the corpus that showed more use of an indefinite article with stage level 

adjectives like opgeluchte ‘relieved’, but, in contrast, more a higher utilization of a definite article 

with the stage level adjective geblesseerde ‘injured’ and with the adjective gemene ‘mean’, that is 

mostly used as individual level adjective, I made a classification into three groups of adjectives. In my 

experiment, confirmation for this distinction into three groups has been found. Significant 

differences were found between groups with respect to the choice for the article een or de. The 

three groups can be defined as follows: 

 

Group 1: Stage level short adjectives: adjectives that describe a transitory state of being with a short 

duration, usually less than a day. Examples are: huilende ‘crying’, teleurgestelde ‘disappointed’, 

geïrriteerde ‘geïrriteerde’ and opgeluchte ‘relieved’ 

 

Group 2: Stage level long adjectives: adjectives that describe a transitory state of being with a long 

duration, usually longer than a day. Examples are: geblesseerde ‘injured’, zieke ‘ill’, depressieve 

‘depressed’ and verliefde ‘being in love’. 

 

Group 3: Individual level adjectives: adjectives that describe an permanent characteristic. Examples 

are: betrouwbare ‘reliable’, aardige ‘kind’, creatieve ‘creative’ and leuke ‘nice’.  

 

4.4.2. The evidence of Kratzer (1995) 

In this subsection I will outline how the three different types of adjectives behave in examples used 

by Kratzer (1995) as evidence for the existence of two predicate-groups. I will look at locatives, 

when-clauses and quantifier-split constructions. 

 

I. Locatives 
An example for all three groups is given in (50)-(52).  
 

(50)… omdat bijna alle mannen in deze stad geïriteerd zijn. 
   since   almost all men          in this city irritated are 
 

(51)… omdat bijna alle mannen in deze stad verliefd  zijn. 
    since almost all men  in this city in love    are 
 

(52)… omdat bijna alle mannen in deze stad betrouwbaar zijn. 
    since almost all men  in this city reliable  are 
 

Again, a difference can be seen in the presence of two different readings, including one reading in 
which the quantifier bijna alle ‘almost all’ modifies the main predicate of the sentence. (50) does 
have these two different readings, given below: 
 

a. ‘since almost all of the men in this city are irritated.’ 

b. ‘since almost all men are irritated in this city.’ 

 

In the a-sentence in this city is part of the phrase all men in this city; in the b-sentence in this city is 

interpreted as a spatial argument. (52) has only one reading. The reading with in this city as a spatial 
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argument, is not possible, except when being reliable is seen as something transitory, but then it 

would not be an individual level predicate anymore.   

 A very interesting case is (51), the sentence that contains an adjective from our new class. 

The two different interpretations are as follows: 

 

a. ‘since almost all of the men in this city are in love’ 

b. ‘since almost all men are in love in this city’ 

 

It could be possible that all men (of the world) fall in love, when being in that specific city. There 

might be some reason why they fall in love faster in that city than in other places. The same holds for 

being ill, being depressed or being injured. It sounds more plausible to become ill, depressed or 

injured sooner in one city than in another one, than to be more reliable, an individual level predicate, 

in one city. Considering the individual level adjective tall, it is not even possible to say that men are 

tall when being in a certain city. However, it sounds even more plausible that all men feel irritated or 

relieved in one city than that all men are in love, ill, depressed or injured. In contrast, it sounds less 

plausible that all men will be crying in one city, than that they will be in love/ill/depressed/injured. 

We can conclude that stage level long adjectives seem to behave more like stage level short 

adjectives in this specific situation, but sometimes (with adjectives as irritated) somewhere in 

between stagel level short and individual level adjectives, but still closer to stage level short 

adjectives. 

 

II. When-clauses 

Consider the sentences below. These sentences are almost the same as the sentences that Kratzer 

(1995) used to illustrate the difference between stage level predicates and individual level predicates 

in the when-clauses below. Only the predicates are replaced by my own examples of predicates, 

resulting in four additional sentences. This is because we now have three classes and therefore 3! = 

six pairs of classes instead of 2! = two. The adjectives are chosen so that the meaning of the 

sentences is as plausible as possible, using the adjectives that were used in the experiment. 

 

(53).      a.        * When Mary is reliable, she is very reliable. 

 b.  When a Moroccan is reliable, she is very reliable. 

 c.  When Mary is ill, she is very ill. 

 d. When Mary is disappointed, she is very disappointed. 

 e.        * When Mary is disappointed, she is very reliable. 

 f.         * When Mary is reliable, she is very disappointed. 

 g. When Mary is disappointed, she is very depressed. 

 h. When Mary is ill, she is very disappointed. 

 i.         * When Mary is reliable, she is very depressed. 

 j.          *When Mary is depressed, she is very reliable. 

 

The sentences of our main interest are (51a), (b), (d) and (j). Their logical representation is as follows: 
 
  a.         *Always[reliable(Mary)][very reliable(Mary)] 

  b. Alwaysx[Moroccan(x) & reliable (x)] [very reliable(x)] 

  c.  Alwaysl[ill(Mary, l)] [very ill(Mary, l)] 
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  d. Alwaysl[disappointed(Mary, l)] [very disappointed(Mary, l)]  

  e.         *Alwaysl[disappointed(Mary,l)] [very reliable(Mary)]  

  f.          *Always[reliable(Mary)] Ǝl[very disappointed(Mary, l)] 

  g. Alwaysl[disappointed(Mary, l)] [very depressed(Mary, l)] 

  h. Alwaysl[ill(Mary, l)] [very disappointed(Mary, l)] 

  i. Always[reliable(Mary)]Ǝl[very depressed(Mary, l)] 

  j. Alwaysl[depressed(Mary, l)] [very reliable(Mary)] 

 
Again, the structure consists of the quantifier always, a restrictive clause and a nuclear scope. The 

index l indicates the place of a spatiotemporal argument. Mary for instance, is disappointed at a 

certain point in time, or ill for a certain period of time. With the help of the Prohibition against 

Vacuous Quantification we can explain the grammaticality or ungrammaticality of the sentence, just 

as we did with two classes of predicates. In (53) we see that only the sentences containing an 

individual level predicate are ungrammatical. This implies that stage level short predicates and stage 

level long predicates both introduce a variable that can be bound by ‘always’. This suggests that 

stage level long adjectives act more like stage level short adjectives than like individual level 

adjectives in this situation. 

 

III.  Quantifier-split constructions 

The last evidence for an extra spatiotemporal argument in stage level predicates is coming from 

quantifier-split constructions. In (54) – (56) examples are given with predicates containing adjectives 

of the three groups defined in this section. 

 

(54) a. Viele Kinder sind enttäuscht. 

  many children are disappointed 

  ‘Many children are disappointed.’ 

 b. Kinder sind viele enttäuscht. 

  children are many disappointed 

  ‘As for children, many of them are disappointed.’ 

 

(55) a. Viele Kinder sind krank. 

  many children are ill 

  ‘Many children are ill.’ 

 b. Kinder sind viele krank. 

  children are many ill 

  ‘As for children, many of them are ill.’ 

 

(56) a. Viele Kinder sind kreativ. 

  many children are creative 

  ‘Many children are creative.’ 

 b. Kinder sind viele kreativ. 

  children are many creative 

  ‘As for children, many of them are creative.’ 
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Unfortunately it is not possible to say much about the construction in these example sentences. 

According to two German native speakers, all three b-sentences do not sound natural, but none of 

them sound really ungrammatical either, including the example sentences used by Kratzer. According 

to the two native speakers, the best sentences are Lehrer haben uns viele geholfen and Kinder sind 

viele krank. If so, the stage level long adjectives krank ‘ill’ might again behave more like stage level 

short adjectives. The predicate sind enttäuscht ‘are disappointed’ might be comparable to example 

(48). However, this quantifier-split construction is not frequently used in German (anymore). 

 

4.4.3. Analysis of the three classes and in particular the behaviour of stage level long adjectives. 

Based on the discussion above, we can say that stage level long adjectives behave more like stage 

level short adjectives, but can tilt a little bit towards the behaviour of individual level predicates. One 

situation can be added to the three situations described by Kratzer: the choice for either an indefinite 

or a definite article in our target constructions. In the corpus research we saw that an indefinite 

article was preferred in constructions with a stage level short adjective, whereas a definite article 

was predominant in constructions with a stage level long adjective or an individual level adjective. 

This shows an opposing pattern, as the behaviour of stage level long adjectives in this situation is 

more in line with the behaviour of individual level adjectives. These findings were confirmed in the 

experiment. A much smaller significant difference was found between the group with stage level long 

adjectives and the group with individual level adjectives, than the significant difference between the 

group with stage level long adjectives and the group with stage level short adjectives.  

 Taken together, these findings suggest that that it is plausible to group predicates, containing 

an adjective, in three classes. Depending on the context, the behaviour of the middle class can be 

more similar to that of the first class in one situation, or to the behaviour of the third class, in 

another situation. 

 The larger difference between the choice for an indefinite article or a definite article in 

constructions with on the one hand stage level short adjectives and on the other hand stage level 

long adjectives, could be explained with the uniqueness principle. In all constructions in the corpus 

research and the experiment a unique noun was used. In accordance with the uniqueness principle a 

definite article is therefore required. A stage level adjective with a long duration may not be 

convincing enough to be able to break this principle. In contrast, a stage level short adjective may be 

more convincing, by putting the emphasis on the short duration of the predicate, emphasizing that 

the adjective is not a characteristic of the person concerned but only a temporary state of being. In 

the next section I will give further support for this analysis in the framework of type-theory. 

4.5. Support of the analysis with type-theory 
In the next pages an overview will be given of type-theory. With the help of this theory an 

explanation for the differences between stage level and individual level adjectives in their article 

choice will be given. The key lies in the difference between the type of quantificational DPs and non-

quantificational DPs. 

 

4.5.1 Type theory 

Rather than corresponding to one single type, Partee (1987) argues that DPs can have multiple types. 

There are families of word types (Partee, 1987; de Hoop, 2012). A DP can be of type e, type <e,t> or 

type <<e,t>,t>. The e refers to entity, the t to truth value and <e,t> is a function of type e to type t. 
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This means that combining an expression of type <e,t> with an expression of type e results in an 

expression of type t. Grammatical sentences are of type t. There are three rules in type-theory: 

 

(1) e and t are well-formed types; 

(2) If a and b are well-formed types, then <a,b> is a well-formed type; 

(3) Nothing else is a well-formed type. 

 

A DP of type e is referential, a DP of type <e,t> is predicative and a DP of type <<e,t>,t> is 

quantificational (van der Does & de Hoop 1998, Partee 1987). Only DPs of type e can be the 

antecedent of a pronoun outside their own sentence, according to Partee. For other types it is only 

possible to be the antecedent of a pronoun in the same sentence. 

 Predicates with one argument, like ‘go away’ or ‘see somebody’ are of type <e,t>. These 

expressions are called properties. We can think of them as the sets of individuals for which the 

predicate returns the value 1. Proper nouns are of type e. Combining a proper noun with a one-place 

predicate (of type <e,t>) results in an expression of type t, meaning that the sentence is grammatical. 

In this case the predicate serves as the function and the proper noun as the argument of this 

function. 

 DPs like ‘every student’ and ‘no student’ cannot be seen as an entity. Therefore, they cannot 

be of type e and should have a more complex type. For this reason Montague (1973) wants to reduce 

all DPs to the most difficult one, in order to give them all  the same type, namely type <<e,t>,t>.  

 The function denoted by every student can be thought of as the set of properties that every 

student has.  Every student left  for instance is true when the property of leaving is within that set of 

properties (Farkas, 2008). The function denoted by a student can be thought of as the set of 

properties such that some specific student possesses those properties. The sentence A student left is 

true when the property of leaving is among these properties. The same can be done with proper 

nouns. A proper noun like John can be thought of as the collection of properties that a certain entity 

(John) possesses. John left is true when the property of leaving is within that collection. 

  

Nominal constituents can be, as mentioned, of three types: 

 

- Type e: non-quantificational referential DPs; 
- Type <e,t>:  DPs when behaving like predicative nominals. This type also contains a subset of 

the non-quantificational DPs; 
- Type <<e,t>,t>: quantificational DPs and all other DPs in conjunction with quantificational 

DPs. 
 
Partee proposes to allow for all three types and to define type shifting rules that can change the type 
of a nominal in a more complex type (type lifting) or a less complex type (type lowering). The 
unmarked types are e and <<e,t>,t>.  
 
For the definite article there are two interlinked interpretations: 
 

- A function (iota) that takes a property P and returns it to the unique entity with that 
property; 

- A function (THE) that takes a property P and returns it to the generalised quantifier- 
meaning. 
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When a definite DP behaves like a predicate nominal (as in Sam is the treasurer), Partee proposes a 
function that takes the generalised quantifier meaning and returns it to a predicate meaning.  
 

4.5.2. The difference between indefinite/definite constructions 

In line with the overarching guiding research question of this thesis, this section aims to explain why 

people may choose to use an indefinite article in the target constructions and why they do this more 

often when a stage level short adjective is used. I will provide an explanation using the type theory 

described above. Consider the sentences (57)-(62). 

 

(57)De opgeluchte Beatrix gaat weg.  
‘The relieved Beatrix leaves.’  

 
(58)Een opgeluchte Beatrix gaat weg. 

 ‘A relieved Beatrix leaves.’ 
 
(59)De geblesseerde Beatrix gaat weg. 

 ‘The injured Beatrix leaves.’ 

 

(60)Een geblesseerde Beatrix gaat weg.  

‘An injured Beatrix leaves.’ 

 

(61)De aardige Beatrix gaat weg.  

‘The nice Beatrix leaves.’ 

 

(62)Een aardige Beatrix gaat weg. 

 ‘A nice Beatrix leaves.’ 

 

The sentences in (57)-(62) are all grammatical sentences of type t. The one-place predicate gaat weg 

‘leaves’ is of type <e,t>. Consequently, there are two options for the type of the DP de/een 

opgeluchte/geblesseerde/aardige Beatrix ‘the/a relieved/injured/kind Beatrix’. The first option is that 

it is of type <<e,t>,t>. In that case this DP is the function and it maps the predicate of type <e,t> onto 

t. The other option is that it is of type e. In that case the predicate gaat weg ‘leaves’ of type <e,t> is 

the function and this function maps the DP of type e onto t.  

 I would like to explain a difference between the DPs with the indefinite article een ‘a’ and the 

DPs with the definite article de ‘the’. This difference can be explained if we assume that the type of 

proper nouns is e, like Partee assumes, and that the type of proper nouns with an indefinite article is 

lifted to <<e,t>,t>, while the type of proper nouns with a definite article remains e. The choice of type 

e for definite DPs is supported by van der Does and de Hoop (1998), who argue that definites – 

contrary to indefinites - are naturally viewed as having type e. 

 When looking within the DP, the adjective opgeluchte ‘relieved’ must be of a different type 

than expected. Usually adjectives are of type <<e,t>,<e,t>>  or type <e,t>. When the adjective is 

attributive, as in ‘a tall man’, it is of type <<e,t>,<e,t>> . When the adjective is predicative, as in ‘A 

man is tall.’, it is of type <e,t>. In the attributive case, the common noun phrase ‘man’ is of type <e,t> 

and together with the adjective ‘tall’ of type <<e,t>,<e,t>>, ‘tall man’ is of type <e,t>. Since een 

opgeluchte Beatrix ‘A relieved Beatrix’ is getting the same type as ‘a tall man’ in my analysis, that is 

type <<e,t>,t>, opgeluchte Beatrix ‘relieved Beatrix’ must be of the same type as ‘tall man’, which is 
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type <e,t>. ‘Beatrix’ is of type e, leaving only one possibility for the type of opgeluchte ‘relieved’, 

which has to be of type <e,<e,t>>.  

 The same holds for de opgeluchte Beatrix ‘the relieved Beatrix’, where the type of opgeluchte 

Beatrix ‘relieved Beatrix’ again is type <e,t>  leaving only one possibility for opgeluchte ‘relieved’, 

type <e,<e,t>>. 

 Recalling how the types e and <<e,t>,t> are usually applied, this leads to the conclusion that 

definite DPs are non-quantificational and referential, whereas indefinite DPs are quantificational. 

This is remarkable, for Beatrix is just one person. However, in the light of the stronger preference for 

an indefinite article for stage level short predicates, this can be explained. As stage level short 

predicates describe a transitory property with a short duration, different Beatrix’s could be defined. 

For instance, on the one hand a relieved Beatrix and on the other hand a Beatrix that is not relieved, 

can be defined. Against this background, it seems plausible to see een opgeluchte Beatrix ‘a relieved 

Beatrix’ as quantificational.  

 

Moreover, this explains the result of the experiment. The overall stronger preference for a definite 

article could be a consequence of the fact that proper nouns are normally non-quantificational. The 

presence of three classes of adjectives, each behaving differently regarding the choice for an 

indefinite/definite article, could be explained by the degree of persuasion of the adjective. The more 

persuasive the adjective is, the more likely the participants are to choose an uncommon 

(quantificational) interpretation of the DP containing the proper noun. This might also explain the 

larger difference between stage level short adjectives and stage level long adjectives compared to 

the difference between stage level long adjectives and individual level adjectives. A high degree of 

persuasion is needed to deviate from the normal to a quantificational interpretation and because of 

their long duration, the extent of persuasion in stage level long adjectives might be much weaker 

than the extent of persuasion in stage level short adjectives. 

 

Van der Does and de Hoop (1998) also make an observation about indefinites shifting to a 

quantificational type. Usually, when a language allows for scrambling (which means that an object DP 

can occur to either the left or the right of an adverb), definite DPs may scramble freely, whereas 

indefinites are subject to certain restrictions. Van der Does and de Hoop claim that indefinites may 

scramble if they have the type of a generalized quantifier.  

 Therefore, it might be interesting to analyse whether the indefinites studied in this thesis 

allow for scrambling. This difference between indefinite DPs and definite DPs is illustrated by the 

example sentences in (63) (van der Does and de Hoop, 1998). 

 

(63) a.  dat ik altijd de bus neem 

  that I always the bus take 

  ‘that I always take the bus’ 

 b.  dat ik de  bus altijd neem 

  that I the bus always take 

  ‘that I always take the bus’ 

 c. dat ik altijd een enkeltje neem 

  that I always a single take 

  ‘that I always get a single’ 

 d.        # dat ik een enkeltje altijd neem 



Chapter 4: Analysis 

 

35 
 

  that I a single  always take 

  ‘that I always get a single’ 

 

The only difference between sentences (63a) and (63c) is the presence of either a definite object or 

an indefinite object. The same holds for the distinction between (63b) and (63d). This illustrates, with 

such a light verb, that scrambling is possible with a definite object, but not with an indefinite object. 

With other verbs scrambling of the indefinite object does not lead to an ungrammatical sentence, 

but to a different, specific or quantificational reading. An example is given in (64). 

 

(64) a. Hij heeft twee keer de leerling  geholpen. 

  he has twice  the student  helped 

  ‘Two times he has helped the student.’ 

 b.  Hij heeft de leerling  twee keer geholpen 

  he has the student  twice  helped 

  ‘Two times he has helped the student.’ 

 c. Hij heeft twee keer een meisje geholpen. 

  he has twice  a girl helped 

  ‘Two times he has helped a girl.’ 

 d. Hij heeft een meisje twee keer geholpen. 

  he has a girl twice  helped 

  ‘A girl is helped by him two times.’ 

 

In (64) scrambling is possible in both constellations, but in the case of een meisje ‘a girl’ this object 

could refer to two different persons in the unscrambled version, whereas it refers to one specific girl 

in the scrambled version. It receives a quantificational reading.  

 

In (65) the same example is given with a definite and an indefinite target construction. 

 

(65) a. Hij heeft twee keer de betrouwbare Beatrix geholpen. 

  he has  twice  the reliable  Beatrix helped 

  ‘Two times he has helped the reliable Beatrix’ 

 b. Hij heeft de betrouwbare Beatrix twee keer geholpen. 

  He has the reliable  Beatri two times helped 

  ‘Two times he has helped the reliable Beatrix.’ 

 c. Hij heeft twee keer een teleurgestelde Beatrix geholpen. 

  he has twice  a disappointed Beatrix helped 

  ‘Two times he has helped a disappointed Beatrix’ 

 b. Hij heeft een teleurgestelde Beatrix twee keer geholpen. 

  He has a disappointed Beatrix twice  helped 

  ‘A disappointed Beatrix is helped by him twice.’ 

 

Again scrambling is possible for both definite DPs and indefinite DPs. But in the case of an indefinite 

DP the interpretation changes. In the scrambled sentence it seems that the subject of the sentence 

has helped Beatrix twice, because she was disappointed. The unscrambled sentence does not imply 

the same meaning. One and the same Beatrix is referred to, but the reference is made even more 
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specific by placing the emphasis on teleurgestelde ‘disappointed’. The subject did not just help 

Beatrix; he helped a Beatrix that was in a state of disappointment. This corresponds with a more 

quantificational interpretation, because different instance of Beatrix can be counted. 

 Together with the remark of Van der Does and De Hoop that indefinites may scramble, but in 

that case shift to a quantificational interpretation, these findings support the assumption that the 

indefinites in my study are indeed of the quantificational type <<e,t>,t> and have a deviant 

interpretation. 

4.6. Conclusions 
In this chapter I offered an explanation for the choice for an indefinite article in the target 

constructions. I also provided an explanation for the differences in preference for either a definite or 

an indefinite article depending on the type of adjective. These indefinite constructions are 

counterexamples for both the familiarity principle and the uniqueness principle that normally require 

a definite article for unique or familiar referents.  

 Kratzer (1995) makes a distinction between stage level adjectives and individual level 

adjectives. Adjectives of the first class describe a transitory property, adjectives of the other class 

describe a fixed property. Irimia and Welsh (2013) distinguish four types, dividing both stage level 

and individual level adjectives into two subtypes. In my analysis I made a distinction among three 

types of adjectives: stage level short adjectives, stage level long adjectives and individual level 

adjectives. The first two classes correspond with the two stage level classes of Irimia and Welsh 

(2013), the examples used for the last class agree with the class of characteristic individual level 

predicates of Irimia and Welsh (2013). 

 Kratzer (1995) pointed out three contexts with different behaviour of stage level predicates 

and individual level predicates which confirms that there are two separate classes. The three 

situations are locatives, when-clauses and quantifier-split constructions. Regarding the first two 

contexts, these differences were also reflected in my own examples. In the locatives a different 

behaviour among all three adjective groups was found. In the when-clauses, the stage level long 

adjectives exhibited a behaviour similar to that of the stage level short adjectives. No strong 

conclusions can be drawn from the quantifier-split constructions which are rarely used nowadays.

 In the corpus research and the experiment the stage level long adjectives were shown to 

behave more similar to the individual level adjectives. In the experiment confirmation was found for 

distinctions between all three classes. 

 According to the analysis of this study, the choice for an indefinite article in the constructions 

studied can be explained by this difference between stage level and individual level adjectives. By 

modifying a uniquely referring proper noun, a stage level adjective can create different instances of 

that noun, making it quantificational. This explanation is supported by the assumption that the 

definite DPs in this study are of type e, whereas the indefinite DPs have been shifted to the 

quantificational type <<e,t>,t> and are therefore more often used with stage level adjectives. This is 

neither the usual type for indefinite DPs, nor for proper nouns. For that reason, sufficient contextual 

pressure is needed to obtain this shift. As stage level short adjectives are more obviously of limited 

duration they are (significantly) more likely to induce such a shift than constructions with stage level  

long adjectives.
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Chapter 5: Remaining issues 
In this chapter a range of remaining issues will be discussed. In the first section I will discuss the 

findings with regard to the corpus study that were done beside the observation of the differences in 

use of an indefinite or definite article depending on different adjectives. This section will also 

examine the adjectives gemene ‘mean’ and blije ‘happy’, that were excluded from the experiment. In 

the second section, remaining issues related to the experiment will be discussed. We will consider 

possible factors in the experiment that might have influenced the choice for an indefinite article. In 

the third section other remaining issues will be discussed and in the fourth section suggestions for 

further research will be provided. 

5.1. Other observations in the corpus research 
This thesis focusses on the difference in the choice for a definite or indefinite article, depending on 

the type of adjective used. In addition, remarkable differences within the set of sentences with one 

specific adjective emerged. In this section all the observations listed in section 2.4 will be discussed. 

After that, the adjectives gemene ‘mean’ and blije ‘happy’ will be discussed in the light of the stage 

level short/stage level long/individual level division.  

 

5.3.1. Observations 

 

 Proper nouns 

The finding that most of the unique nouns found in the target constructions were proper nouns, is 

not unexpected. One reason for this is that unique nouns refer mainly to animate entities and 

especially to human beings. Many people in the world have a name that uniquely refers to them in a 

certain context. In contrast, few inanimate things have a unique name. Therefore, most nouns that 

are unique, independent of the context, refer to living things. Another reason could be that the 

adjectives searched for mostly describe states of being or characteristics that can only be used to 

modify animate nouns. 

 The only other options for unique nouns, apart from names of human beings, are names of a 

unique function like the chairman of a certain organization. Again, there are more people that can be 

uniquely identified by a name, than people that can be uniquely identified by their function. 

 

 Consequence of an injury 

Recall that injured athletes that keep on going despite their injury, were mostly found to have an 

indefinite determiner, whereas injured athletes that had to give up received a definite determiner. 

This may be linked to the division between stage level short adjectives and stage level long 

adjectives. When the athlete is still able to play, the injury might be less serious and of a shorter 

duration than in a situation where he has to abort the match. I looked at the results of the 

experiment, to see if this observation is supported by the experiment. Unfortunately, the sentences 

containing the adjective geblesseerde ‘injured’ cannot be easily divided in one group with still playing 

athletes and one group with athletes being replaced. Three of the nine sentences were clearly about 

replaced athletes. For the other six sentences it was not clear whether they were still playing or not. I 

compared the first three sentences, given below in (66), with the other six.  
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(66)Hij moet bij Zwolle ……… geblesseerde Hristov vervangen. 

Hij nam de plaats over van ……… geblesseerde Biskri. 

Vossen speelt in de plaats van ……… geblesseerde Barda. 

 

To statistically compare these sentences, an independent T-test was used. This independent T-test 

did not take into account the difference between various sentences from the same participant and 

sentences from different participants. As this does not fall within the scope of the main research 

question and the number of items fulfilling these criteria is low, this was not considered to be a 

major problem. The aim of this discussion was to see whether there are any indications of an impact; 

determining a real effect requires further research. The zero-hypothesis to be tested is: 

 

 H0: “ the adjective ‘geblesseerde’ is as often preceded by ‘een’ when the following noun refers 

 to an athlete that has to be replaced due to his injury, as when there is no mention of 

 replacement, in target constructions.” 

 

The alternative hypothesis belonging to it is: 

 

 H1: “the adjective ‘geblesseerde’ is less preceded by ‘een’ when the following noun refers to 

 an athlete that has to be replaced due to his injury, than when there is no mention of 

 replacement, in target constructions.” 

 

The analysis did not show a significant effect. On average, participants found een less acceptable 

when the athlete modified by the adjective geblesseerde ‘injured’ was being replaced (M = 80.99, SD 

= 33.414), than when there was no mention of replacement (M = 77.43, SD = 35.243). This difference, 

3.563, 95% CI [-4.962, 12.087], was  however not significant with t(286) = .823, p = .206 (one-sided).  

 

If more data was available, including data of sentences about injured athletes that continue playing, 

despite their injury, a significant effect might be observed. This presents an opportunity for further 

research. For future studies, a repeated measures ANOVA is recommended, if the design of the 

experiment is the same as the design used in this study. 

 

 Sportsmen versus chairmen 

The observation that chairmen never appear in definite target constructions with opgeluchte 

‘relieved’, but several times in definite constructions, whereas sportsmen appear in both, needs 

further research. It cannot be linked to the stage level short/stage level long distinction. If there was 

a connection, that would imply that chairmen are always relieved for a very limited amount of time, 

whereas sportsmen can be relieved for a longer duration. A possible explanation could lie in a 

difference in style of writing. The use of a definite article possibly puts a stronger emphasis on the 

fact that a person is truly relieved. 

 

 Impending cold weather 

It was found that when impending cold weather, clouds or a disappearing sun are mentioned in 

constructions with helder(e) ‘clear’ or waterig(e) ‘watery’, these constructions are always definite. 

This finding may be surprising at first sight, because it seems to be in contrast with the main analysis 

of this thesis. When clouds or cold weather are impending, or the sun disappears, the clear 
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sky/heaven and the watery sun seem to be present for a limited period of time, whereas this 

duration seems less limited when the sun or clear sky/heaven are just present.  

 However, it is possible to have a clear sky and cold at the same moment. On the other hand, 

a reason to use a definite article might be to mark the contrast, by emphasising the clear sky/heaven 

or watery sun. In that case, there would not be a contradiction with the main analysis of this thesis. 

Again, more research needs to be done to be able to give an appropriate explanation.  

 

 Characterising use 

The characterising use of the adjectives boze ‘angry’, blije ‘happy’ and blozende ‘blushing’ appearing 

in only definite target constructions is not surprising. These three adjectives are both stage level 

short adjectives and for that reason an indefinite article is often used. Both adjectives have a 

relatively short duration. In the sentences with a characterising meaning, however, the stage level 

short adjectives are being used as individual level adjectives (because individual level adjectives 

describe a characteristic). Therefore, in line with the argument presented in this study, a definite 

article is used.  

 

 Reference to the actor 

It was observed that the only time an indefinite article was used with the adjective gemene ‘mean’, 

was when the person himself was an actor playing a mean character. The meaning of the sentence 

was not that the actor was a mean person, but that the character was mean. This was never the case 

in sentences with an indefinite construction. This result is again in line with the main analysis. In the 

example where the name of the actor is used, while it is actually his character that is meant, this 

characteristic of being mean briefly becomes a part of the actor; during the time he was playing that 

character. 

 

 Letter closings 

Another finding was done concerning the sentences containing the adjective blije ‘happy. An 

example was (13), repeated below as (67): 

 

(67)Veel groeten van een blije Liza. 

‘Many greetings from a happy Liza.’ 

 

Among the sentences with indefinite target constructions were several letter closings, while definite 

target constructions were never used within letter closings (however, only one definite target 

construction with blije ‘happy’ was found). No letter closings have been found with an individual level 

predicate. It would be interesting to search for these constructions to find out whether they exist, 

too. In the case of blije ‘happy’ it is not surprising that an indefinite article is used, because it is a 

stage level short adjective and because almost all the target sentences with this type of adjective 

contain an indefinite target construction. In addition, it is less logical to use a definite article, since 

using a definite article would result in the characteristic construction ‘the happy Liza’, which is not a 

common way to describe yourself. 

 

 Scientific descriptions versus impressions 

The discrepancy between, on the one hand sentences with indefinite target constructions containing 

scientific descriptions, and on the other hand sentences with definite target constructions referring 
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to impressions is explained by the generic interpretation of the scientific descriptions. The 

observation that generic interpretations are more often seen in scientific descriptions than in 

impression is not unexpected, since impressions give an impression of a certain moment, whereas 

scientific descriptions can be more general. 

 

 Expressing irritation 

The last observation from the corpus research was about how a person described as being irritated, 

expresses his irritation. In most of the sentences with an indefinite construction the irritated person 

spoke normally. In contrast, in all the sentences with a definite construction the irritated person was 

either yelling, or demanding or challenging somebody, even though the irritation does not 

necessarily have a longer duration if expressed in such a way. A possible explanation for using a 

definite article, when the irritated person expresses himself or herself in such a fierce way, could be 

that this yelling or demanding may leave a negative impression with other people. As a result, other 

people might consider that person as somebody who is irritated for a long time. Being irritated thus 

implicitly becomes a long duration characterization. For that reason a definite article might be 

reasonable. 

 

5.3.2. The left-out adjectives 

The adjectives gemene ‘mean’ and blije ‘happy’ were left out of the experiment, because there was 

not enough agreement (i.e. 75%) on the adjective classes. Regarding the adjective gemene ‘mean’, 

60% of de respondents considered it as a fixed characteristic (an individual level adjective), 20% 

considered it as an adjective with a short, limited duration (a stage level short adjective) and another 

20% percent considered it as an adjective with a longer, limited duration (a stage level long 

adjective). Regarding the adjectives blije ‘happy’, 60% of the respondents considered it as an 

adjective with a short, limited duration, 25% percent considered it as an adjective with a longer, 

limited duration and the remaining 15% considered it as a fixed characteristic. This agreement of 60% 

was not high enough to use them in the experiment. 

 In the corpus, the adjective gemene ‘mean’ behaved like a stage level long or individual level 

adjective, because it appeared in 21 definite target constructions but was only found in one 

indefinite target construction. The adjective blije ‘happy’ behaved like a stage level short adjective, 

appearing in 42 indefinite constructions and in just one definite construction. How can the 

substantial discrepancy in the pre-test be explained? 

 Firstly, it is possible to say something mean, even if the speaker usually is very kind. However, 

a similar argument can be made regarding the adjective aardige ‘kind’. Yet, being kind, creative, 

reliable or nice is not temporarily. It goes without saying that for an individual level adjective like 

groot zijn ‘being tall’ it is even impossible to be of short duration. An explanation for the general 

preference to classify gemene ‘mean’ as an individual level predicate though, may lie in tales or other 

stories in which characters, in which characters are presented as ‘being mean’ and not as ‘acting 

mean’. An example is a mean witch, appearing in many fairy tales. 

 For the adjective blije ‘happy’ we need a different explanation. According to 60% of the 

respondents, being blij ‘happy’ is something people usually are for less than a day. But according to 

the remaining 40%, it is something people are for a longer period, or it is even perceived a fixed 

characteristic. A possible explanation for this result could be that blij ‘happy’ is considered as a 

synonym of the Dutch word opgewekt ‘being cheerful’ by 60% of the respondents and as synonym of 

the Dutch word gelukkig ‘being happy/content’ by the other 40% of the respondents. Moods can 
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change but can also last longer than one day. By the same token, there may be people who always 

consider themselves to be happy. Hence, blije ‘happy’ as a stage level long adjective on the one hand, 

or an individual level adjective on the other hand, could have two interpretations.  

 Another explanation could be that some people are often cheerful, whereas others are less 

often cheerful. For that reason ‘being cheerful’ could be considered as a characteristic of people who 

are often cheerful, although they will certainly not álways be cheerful. For this same reason ‘being 

cheerful’ could be seen as a stage level long adjective, because being cheerful has a long duration for 

some people. 

 

5.2. Remaining issues with regard to the experiment 
In this section the remaining issues concerning the experiment will be discussed, including possible 

factors in the choice of an indefinite article or a definite article, mentioned by participants of the 

experiment. 

 

5.2.1. Possible influences on the results 

Different factors could have influenced the results or could have played a role in the preference for 

either a definite article or an indefinite article. In the experiment, many precautions have been taken 

to reduce the impact of outside factors. For example, different versions were used, sentences were 

randomized, fillers were used and the indefinite article een ‘a’ appeared in half of the versions on the 

left and in the other half on the right. The latter was used to prevent a possible general preference 

for one side of the scroll bar from affecting the results. 

 

 The side of the scroll bar 

Although we accounted for this factor, it would be interesting to know whether there really is a 

preference for choosing a point on one side of the scroll bar. In order to examine this question, I 

constructed the following hypotheses and tested them with the same repeated measures test that I 

used for the main hypotheses. 

 

 H0: “Points on the right side of the scroll bar will be chosen just as often as points at the left 

 side of  the scroll bar. When the results of the three versions with ‘een’ on the left side are 

 compared with  the results of the three versions with ‘een’ on the right side, the mean value of 

 the chosen adjective is the same.” 

 

 H1: “Points on the right side of the scroll bar will be chosen more or less often than points at 

 the left side of the scroll bar. When the results of the three versions with ‘een’ on the left 

 side are compared with the results of the three versions with ‘een’ on the right side, the 

 mean value of the chosen adjective is different.” 

 

Before performing the test, I made a bar chart to get a quick indication of the possible relation. This 

bar chart is given in Figure 4 on the next page. 
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This figure shows that when the article een ‘a’ was on the left side of the scroll bar, the tendency was 

more moving towards een ‘a’ (recall that a lower value at ‘Mean article’ is closer to the indefinite 

article, whereas a higher value is closer to the definite article) than when the article een ‘a’ was on 

the right side of the scroll bar. Because the participants were randomly assigned to the six versions, 

the expected tendency should be the same, independent of the side of the scroll bar on which the 

article is located. However, in this bar chart, too, different items from the same participant and items 

from different participants are considered in the same way, which is not the case in the repeated 

measures design. A general linear model that also didn’t take into account the difference between 

varying items from the same participant and items from different participants, has also been 

performed. The results of this model further suggest that the effect of the side of the scroll bar is 

much stronger for men than for women. This can be seen in Figures 5 and 6, but needs further 

investigation with a more suitable model. 

 

Figure 4 
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Figure 5 

 

 
Figure 6 

 

 The repeated measures analysis shows that the effect is not significant. F(1, 92) = 1.738, p = 

.191 > .05. However, a significant effect may be found with a larger number of participants. This is a 
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realistic expectation, regarding the bar chart in Figure 4 where all items were considered as different 

participants. A possible explanation for this may be that we are used to read from left to right and 

therefore are more orientated on the left side of a page or screen. To draw valid conclusions, further 

research needs to be done. 

 

 The gender of the participants 

Another possible influence may result from the gender of the participants. All the participants were 

asked to indicate their gender. In order to see if there is a difference in the mean value of the 

adjectives between men and women, I again used the results of the repeated measures test. The 

hypotheses to be tested were: 

 

 H0: Male participants and female participants have an equal tendency to choose for an 

 indefinite article in target constructions. 

 

 H1: Male participants and female participants differ in the tendency to choose for an 

 indefinite article in target constructions. 

 

To get an indication of the relationship, a bar chart was generated, given below. 

 

  
This bar chart shows that men have a greater tendency to choose an indefinite article than women. 

The analysis with the help of the repeated measures design shows that the effect is not significant. 

F(1,92) = 1.765, p = .187 > .05. However, the bar chart indicates again that we may expect a 

significant effect with more participants.  

Figure 7 



Chapter 5: Remaining Issues 

 

45 
 

 To explain this, further research needs to be done. If we want to link this to our main 

analysis, it is useful to examine whether this difference is also found within all three classes. This 

possible interaction effect can be seen in Figure 8.  

 

 
This figure shows that the difference between men and women is only evident within the stage level 

long and the individual level adjective groups. The largest difference is found in the individual level 

adjective group. Sociological research needs to be conducted to explain these results. Surprisingly, 

men seem to be more inclined to accept een ‘a’ with an individual level adjective than women are 

inclined to accept een ‘a’ with a stage level long adjective. Recalling that the results are not 

significant, further research is needed to draw conclusions. It may be useful to examine the 

differences between men and women, within the class of stage level long adjectives and within the 

class of individual level adjectives, and not only within the whole group of adjectives. 

 

 Effects of priming 

It is important for every experiment to pay attention to priming effects: the impacts of exposure to 

one stimulus on the response to another stimulus. In order to reduce these effects in my experiment, 

six different versions were used and within all the versions the items were randomized. Each version 

had a different random order. In addition, filler items were used. These items were primarily 

intended to distract participants of the goal of the experiment, but they were also aimed at ensuring 

that both ends of the scroll bar were used, preventing participants from remaining focused on one 

side of the scroll bar and keeping focused on that side. 

 To test the priming effects of the experiment, different sentences in the experiment with 

adjectives of the same class should be compared. If the value of the article differs significantly 

between these sentences, we can look at the preceding sentences. In the three figures below the 

relations are illustrated. Figure 9 shows the comparisons of the preceding sentences of sentences 

with stage level short adjectives, Figure 10 shows the comparisons of preceding sentences of 

Figure 8 
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sentences containing stage level long adjectives, and Figure 11 does the same with regard to 

sentences with individual level adjectives. 

 

 

 

 

 Figure 10 

Figure 9 
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From the graph in Figure 9 we can see that the tendency to choose for an indefinite article in 

constructions with a stage level short adjective was the highest when the preceding sentence 

contained a construction with a stage level long adjective, or was an anaphoric sentence. In the first 

case, this may be explained by the fact that stage level short adjectives and stage level long 

adjectives are similar that they both have a limited duration, but the duration of stage level short 

adjectives is shorter. To mark this difference, a lower value may be chosen on the scroll bar.  

 In the second situation, when the preceding sentence is an anaphoric sentence, a definite 

article should have been used in the preceding sentence. Again, the lower value for the following 

sentence may be explained by the need to mark a contrast. In this sentence, with the stage level 

short adjective, an indefinite article is possible, and by choosing a lower value on the scroll bar this 

difference becomes stronger.  

 Surprisingly, this tendency to choose an indefinite article is lower when the preceding 

sentence contained a construction with an individual level adjective. One reason for this might be 

that it is possible to use an indefinite article in combination with an individual level adjective. But the 

same holds for stage level long adjectives. Another explanation may be that individual level 

adjectives are more distinct from stage level short adjectives than stage level long adjectives, 

because they do not have a limited duration. Participants might feel less pressured to mark the 

contrast that is already obvious. 

 Yet, none of these contrast effects are priming effects. In order to have an effect of priming, 

the values should be low when an existential sentence or a sentence with a stage level short 

adjective was preceding. However, these two mean values are relatively high. This indicates that in 

the case of sentences with stage level short adjectives the effects of the need to mark a contrast are 

stronger than the effects of priming. 

Figure 11 
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 In Figure 10 the effects of the preceding sentences seem to be weaker (taking into account 

the difference between the division of the y-axes) and in Figure 11 they are even less pronounced 

than in Figure 10. A possible explanation for this could be that for sentences with stage level long 

adjectives and individual level adjectives higher values are chosen on the scroll bar than for 

sentences with stage level short adjectives. For that reason, priming effects for those two classes 

resulted more often in higher values, whereas priming effects for stage level short adjectives resulted 

more often in lower values. As the values in all three classes are on average exceeding 50, there are 

more possible values that are lower than average, than the amount of possible values that are higher 

than average. This may result in larger priming effects for stage level short adjectives. 

 Regarding the stage level long adjectives (Figure 10), the effects are the strongest when the 

preceding sentence was an anaphoric sentence, an existential sentence or a sentence with a stage 

level short adjective. The first case is not surprising and might reflect the explanation given for stage 

level short adjectives, preceded by an anaphoric sentence. The second case, where the preceding 

sentence is existential, is different. In the preceding sentence an indefinite article should be used. 

The mean value given to the following sentence is relatively low, indicating that a priming effect 

might have taken place. The last case, where the sentence is preceded by a sentence with a stage 

level short adjective, shows this same priming effect. On average, lower values were given to 

sentences with stage level short adjectives, compared to sentences with stage level long adjectives. 

This lower value presumably resulted in a priming effect in the participants choice of a value. 

 Finally, Figure 11 shows that in the case of individual level adjectives, higher values were 

chosen when the preceding sentence was an existential sentence or contained an individual level 

adjective. The first situation yields a relation opposite to that observed for stage level long adjectives. 

In the preceding existential sentence an indefinite article should be used, which in this case results in 

higher values for the following sentence, indicating a lower tendency to choose an indefinite article. 

This is no priming effect either, but an effect of the need to mark the contrast. The second situation, 

with the preceding sentence containing an individual level adjective does however show effects of 

priming. The mean value for sentences containing constructions with individual level adjectives is 

higher than the average and this results again in a relatively high value. 

 Taken together, there are both indications for priming effects and for the need to mark a 

contrast. By randomizing the items of the experiment, the influence of these effects should be 

minimalized, but it is possible that there are still effects of priming/contrast marking present.  

  

 Positive versus negative adjectives 

Another possible factor affecting the choice for an indefinite or definite article relates to the positive 

or negative connotation of the adjective. This possibility was in fact raised by some of the 

participants. An example of an adjective with a negative value is geïrriteerde ‘irritated’. An example 

of an adjective with a positive value is aardige ‘kind’. Some adjectives are neither negative nor 

positive, or their connotation varies depending on the context. In order to test whether this had an 

effect on the results, the adjectives used in the experiment were first divided into three groups: 

positive, negative or undecided. The positive adjectives were: opgeluchte ‘relieved’, verliefde ‘ being 

in love’, betrouwbare ‘reliable’, aardige ‘kind’ creatieve ‘creative’ and leuke ’nice’. The negative 

adjectives were: teleurgestelde ‘disappointed’, geïrriteerde ‘irritated’, geblesseerde ‘injured’, zieke 

‘ill’ and depressieve ‘depressed’. The only undecided adjective is huilende ‘crying’. It does not mean 

that the adjective has a positive connotation in an equal number of cases as the number of cases in 

which its connotation is negative. It means that, although the connotation is negative in most cases, 
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the possibility exists that the connotation is positive, for example when somebody cries with joy. This 

undecided adjective will be ignored in the remainder of this analysis, making a strong case for further 

research on the differences between all three groups. The main hypothesis was: 

 

 H1: “the choice for the use of either een ‘a’ or de ‘the’ in target constructions, depends on the 

 value of the adjective.” 

 

A repeated measures design was used to test whether this factor influences the choice of the article. 

This time, the connotation of the adjective served as the independent variable, with the values 

‘negative’ and ‘positive’. For the analysis I specified the hypothesis. 

 

 H1’: “positive adjectives are more often or less often preceded by een ‘a’, than negative 

 adjectives in target constructions.” 

 

To test the hypothesis, a repeated measures ANOVA was performed.  

 Mauchley’s test showed that the assumption of sphericity had been violated, 2(2) = 33.081, 

p = .000. A repeated measures ANOVA with a Huynh-Feldt correction showed a significant effect. The 

mean article value differed statistically significantly between constructions with a different adjective 

type, with respect to the valuation of the adjective (F(2.604, 147.611) = 7.660, p < 0.02). Therefore, 

we can conclude that an indefinite article is used more often in target constructions with a positive 

adjective than in target constructions with a negative adjective. 

 

Using a pairwise comparison with a Sidak correction to test the specific hypothesis and compare the 

two adjective groups (positive and negative), gave the following results:  

 The zero-hypothesis to be tested was 

 

 H0’: “positive adjectives are equally often preceded by een ‘a’ as negative adjectives in  target 

 constructions.” 

 

The related alternative hypothesis was: 

 

 H1’: “positive adjectives are more often or less often preceded by een ‘a’ than negative 

 adjectives in target constructions.” 

 

On average, participants found een more acceptable when the adjective modifying the unique noun 

was a positive adjective (M = 65.926, SE = 2.195), than when the adjective was a negative adjective 

(M = 71.162, SE = 2.077). This difference, 5.236, 95% CI [1.507, 8.964], was significant p = .015 (two-

sided). 

 

However, the type of the value of the adjectives is not equally distributed between the adjective 

groups stage level short, stage level long and stage level individual. All of the individual level 

adjectives used in the experiment were positive, raising the mean value of the positive adjectives. 

This does not apply to the other adjective classes. Therefore, it would be useful to look within the 

different adjective classes. Since this is not the main research question and since it is more difficult to 
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make the statistical model a good fit for this situation, I used again an independent T-test to get an 

idea of the effect of the valuation within each adjective class. 

 Starting with the stage level long adjectives, two of them were negative and one was 

positive. I performed an independent T-test and a significant effect for their connotation was found. 

On average, participants found een ‘a’ more acceptable when the adjective was positive (M = 50.31, 

SD = 43.604), than when the adjective was negative (M = 64.35, SD = 41.698). This difference, 14.037, 

95% CI [7.892, 20.182], is significant t(561.820) = 4.487, p = .000 (two-sided) and is larger than the 

mean difference we found with the repeated measures ANOVA. 

 Regarding the stage level short adjectives, three of them were negative and one was positive. 

An independent T-test was performed and again a significant effect was found towards the same 

direction. On average, participants found een ‘a’ more acceptable when the adjective was positive (M 

= 68.62, SD = 40.401), than when the adjective was negative (M = 78.39, SD = 40.401). This 

difference, 9.771, 95% CI [5.568, 14.974], was significant t(430.717) = 3.691, p = .000 (two-sided) and 

again bigger than the difference we found with the repeated measures ANOVA. This is not surprising, 

because we already found that individual level adjectives appear less often in indefinite target 

constructions than stage level adjectives do; on the other hand more positive adjectives were 

present among the individual level adjectives, which resulted in more indefinite constructions. The 

interaction of these two factors might have resulted in a reduction of the effect, as both factors 

cancelled each other out.  

 However, in this independent t-test different items from the same participant and items from 

different participants were again considered the same way. To draw valid conclusions, further 

research needs to be done. But considering the large differences, it is to be expected that a better 

fitting model will yield similar results. 

 This observation is remarkable and may have had a big influence on the results of the 

experiment. For greater clarity, it is recommended to further investigate the effect of the valuation 

of the adjective on the choice of an article in these constructions by equally distributing the positive, 

neutral and negative adjectives between the groups of stage level short, stage level long and 

individual level adjectives. However, if positive adjectives in general result in lower values of the 

article, the difference between the class of stage level long adjectives and individual level adjectives 

would have only been larger if the class of individual level adjectives had contained three negative 

and one positive adjective as well, instead of four positive adjectives. Therefore, the results of this 

study remain valid. If the difference between stage level long adjectives and individual level 

adjectives will be truly larger in that situation, this difference might even become of equal size as or 

larger than the difference between stage level short adjectives and stage level long adjectives. A 

further study should investigate this effect.  

 If this effect was confirmed, how could it be explained? Why are people more inclined to 

choose an indefinite article when the adjective in the construction is positive than when the adjective 

is negative? According to Foolen et al (2012), negative words have more force than positive ones, 

which makes them better suited for the expressive function of intensification. Van Ginneken (1904: 

226) already remarked that intensifiers are typically negative and Jing-Schmidt (2007) stated that the 

negative feeling is stonger than the positive. Attending to negative events (danger) is more important 

for our survival than reacting to positive events. This could explain the effect found in the choice of 

an article. The negative adjectives are more noticeable and for that reason people may be more 

inclined to use a definite article that puts more emphasis on the emotional state. 
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5.3 Other remaining Issues 
Apart from the factors that were discussed above, other aspects could have also influenced the 

outcome of this study. One example is the written Corpus SoNaR-500. The version I used in this study 

was a test-version still under development and the search functions didn’t work exactly as they 

should have. I found a way to get the constructions I was looking for, but it is possible that not all 

results were found, which could have impacted the ratios of indefinite to definite constructions. 

However, the differences in preference for either an indefinite article or a definite article were so 

clear for the adjectives used in my analysis that it is unlikely that the preferences would be different 

in a larger sample. 

 Another possible influence relates to the definite constructions of the corpus. Constructions 

in which there were signs of anaphoric reference were excluded. These signs had to be present in the 

context of the construction provided by SoNaR, which consisted of a maximum of 102 words. It is 

possible that the unique name in the target construction appeared outside this small context, but 

would have been in the same context had it been broader. For this reason, in some of the sentences 

a definite article could be used, because there is anaphoric reference to a noun introduced earlier in 

the context. However, with most of the sentences this will not be the case and, as mentioned above, 

the differences in preference for an indefinite or definite article were so strong, that small changes 

would not have had any impact on the conclusions. In addition, in the experiment contexts were not 

provided and yet the same pattern was found. 

 The motivation of the participants and their educational background may have also 

influenced the results of the experiment. Considering the former, participants could have been bored 

by the experiment, and therefore not have given serious answers. Regarding the latter, students of 

Linguistics were excluded from participation, but students with other educational backgrounds that 

are related to language were allowed to participate. They could have had ideas about the purpose of 

the experiment, which could have influenced the results. However, most of the participants came 

from the faculty of natural science and computer science. If there is any influence, it is thus expected 

to be minor. 

 Furthermore, by some participants only the end points of the scroll bar were chosen, 

because it was not clear to them that they could choose any point on the scroll bar or because of 

other considerations. This has a major impact on the results. However, the purpose of the 

experiment was to see if participants were more inclined to choose een ‘a’ when the duration of the 

adjective was shorter. This effect is still visible if only the endpoints of the scroll bar are chosen. In 

that case it is expected that the indefinite article is chosen more often for sentences with a stage 

level short adjective than for sentences with a stage level long adjective. For sentences with a stage 

level long adjective the indefinite article is chosen again more often than for sentences with an 

individual level adjective. In a follow-up study it would be useful to put extra emphasis on the 

possibility to choose any point on the scroll bar, in the instructions provided. 

 Another aspect that needs further discussion is the question why in the corpus research the 

indefinite article was by far used more often than the definite article with stage level short 

adjectives, whereas in the experiment for all adjectives the definite article was chosen more often. In 

the experiment a more convincing adjective was needed to choose to break the uniqueness principle. 

It is remarkable that this was not the case when an individual produced the construction 

spontaneously, instead of just filling a gap. A possible explanation might be that in the experiment 

the definite and indefinite article are placed directly opposite to each other. For that reason the 

participant might consider both options and hence might see that the definite article is possible as 
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well (or even more logical). In the case of production, the speaker may not consider both options, but 

just use one construction. It would be useful to conduct further research to be able to explain this 

remarkable difference. 

5.4. Suggestions for further research 
In this section, suggestions will be given for further research. The first suggestion is already under 

development. The others are ideas based on unanswered questions raised by this thesis.  

 

5.4.1. Under development: reaction times 

A third-year student of Linguistics at the Radboud University designed an experiment in which 

reaction times of people reading grammatical/ungrammatical sentences are measured. For this 

experiment he needed filler items as well and the filler items he used were sentences with the 

constructions studied in this thesis. Twelve grammatical sentences were used, with between seven 

and ten words and between twelve and thirteen syllables. The sentences are given below, all 

containing one different adjective of the adjectives used in my study.  

 

(68) 1.  Robben speelt in de plaats van een/de geblesseerde Cocu. 

  ‘Robben plays instead of a/the injured Cocu.’ 

 

  2.  Een/de huilende Cruijff is ontroostbaar na het verlies. 

   ‘A/The crying Cruijff is disconsolate after the loss.’ 

 

  3.  Ik kan rekenen op een/de betrouwbare Rutte. 

   ‘I can count on a/the reliable Rutte.’ 

 

  4.  Het is vergeten, zei een/de opgeluchte De Boer. 

   ‘It is forgotten, did a/the relieved De Boer say.’ 

 

  5.  ‘Buiten staat een/de zieke Amalia te wachten.’ 

   Outside, a/the ill Amalia is waiting. 

 

  6.  Ik heb hard gewerkt, zegt een/de aardige Maxima. 

   ‘I have been working hard, did a/the kind Maxima say.’ 

 

  7. Ze worden naar een/de creatieve Rembrandt gebracht. 

   ‘They were taken to a/the creative Rembrandt.’ 

 

  8.  Ik geef er de brui aan, zegt een/de depressieve Zalm. 

   ‘I throw it in the towel, did a/the depressed Zalm say.’ 

 

  9.  Snap je dat? schreeuwde een/de geïrriteerde Samson. 

   ‘Do you understand? did a/the irritated Samson scream.’ 

 

  10.  We zagen daar toch een/de teleurgestelde Wilders. 

   ‘There we saw even so a/the disappointed Wilders.’ 



Chapter 5: Remaining Issues 

 

53 
 

 

  11.  Het was een heel fijn feest, met een/de leuke Maxima. 

   ‘It was a very nice party, with a/the nice Maxima.’ 

 

  12.  Nu gaan wij het vieren, zei een/de verliefde Pino. 

   ‘Now we are going to celebrate it, did a/the in love being Pino say.’ 

 

Further, all the constructions contained proper nouns that will be known by many people. This was 

done in order to prevent the reaction times from being influenced by the non-familiarity of the noun. 

The experiment had the form of a sentence matching task. The participants were shown a sentence 

for three seconds. Subsequently, a second sentence was shown and the participant had to decide 

whether this sentence was the same as the preceding one or not. Their reaction time will be 

measured and reaction times for sentences with stage level short adjectives, sentences with stage 

level long adjectives and sentences with individual level adjectives can be compared.  

 It it is known that that participants need more time to decide whether the sentences are 

equal with ungrammatical sentences than with grammatical sentences (Bley-Vroman & Masterson 

1989).  Therefore, the hypothesis is that reaction times for sentences with an indefinite construction 

are the lowest when the adjective is stage level short and the highest when the adjectives are 

individual level. For sentences with a definite construction the hypothesis is exactly the opposite. 

These results are expected, because the indefinite article is mostly being accepted in constructions 

with a stage level short adjectives and the least in constructions with an individual level adjective. 

Considering the definite article, the pattern is the opposite. If the hypothesis could be confirmed, this 

will give extra support to the main analysis in this thesis. It is expected that the results of this 

experiment will be released later this year. 

 

5.3.2. Other suggestions 

This study has brought up several questions that can be further investigated to help us to establish a 

better understanding of the reasons why people choose either an indefinite or a definite article. 

Below, the suggestions for further research are summed up. 

 

- Further research could analyse the differences in the choice for an article between sentences 

about injured athletes that are still playing, despite their injury and injured athletes that quit 

playing and are being replaced. 

- It would be interesting to further examine the differences between men and women in the 

choice for an indefinite or a definite article and to see whether a bigger group of participants 

will result in significant differences or not. 

- An important aspect to consider in further research is the effect of the valuation of the 

adjective on the choice of an article.  

- A further study on quantifier-split constructions in German might give more clarity about the 

behaviour of the three adjective types. 

- The differences between the corpus research and the experiment could be explained by 

further examining the differences in the tendency to produce an indefinite article 

spontaneously and the tendency to choose for an indefinite article, when having to choose 

between a definite and indefinite article. 
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 Conclusions 

As we saw in this chapter, several factors could have influenced the outcome of the experiment. 

Some were addressed by using different versions of the experiment, randomizing all the versions and 

using filler items. The impact of these side-effects was thus minimalized. An indication for a general 

preference for the left side of the scroll bar was found, and an indication was found for the 

observation that men were more inclined to use an indefinite article in constructions with a stage 

level long adjective or an individual level adjective. However, no significant impact was found in this 

study. Moreover, the effect of the scroll bar was taken into account in the experiment. Nonetheless, 

the factor of the connotation of the adjective seems to have played a role and was found to have a 

significant effect. The tendency to choose an indefinite article seems to be higher when the adjective 

reflects a negative emotion. Further work is required to support this finding. Other suggestions to 

future research were provided too. 
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Chapter 6: Conclusion 
 

The main goal of the study at hand was to examine when and why people are more inclined to use an 

indefinite article in constructions with an article, an adjective and a uniquely referring noun. Based 

on the results of the corpus research and an experiment in which participants were asked to decide 

for a certain number of sentences how well the indefinite and definite article fit, it was concluded 

that people are more inclined to choose an indefinite article when the adjective in the construction 

has a shorter duration. Returning to the main question posed at the beginning of this study, 

 

How can we explain the use of an indefinite article before a unique noun modified by an adjective?  

 

the conclusion of this study is that the use of an indefinite article in the target constructions is 

explained by the duration of the property indicated by the adjective. Adjectives can be divided in 

three classes: stage level short, stage level long and individual level. When the duration is shorter, as 

is this case with stage level short adjectives, an indefinite article will be used more often than when 

the duration is longer, with stage level long adjectives, or when the adjective indicates a fixed 

characteristic, as is the case with individual level adjectives. 

 In short, the explanation for these differences is that the adjective influences the meaning of 

the DP. When the adjective indicates a property with a shorter duration, the DP shifts from the non-

quantificational type e to the quantificational type <<e,t>,t>. A larger difference between stage level 

short and stage level long adjectives is explained by the assumption that stage level short adjectives 

are much more convincing to be able to break the uniqueness principle, which requires a definite  

article for a uniquely referring noun.  
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Appendices: 

1. The corpus sentences 
Inhoud: 
 

1. Een opgeluchte (130/156)     Blz. 61 
 De opgeluchte (10/42)      Blz. 65 
 

2. Een heldere hemel (31)      Blz. 66 
De heldere hemel (11/13)     Blz. 67 
 

3. Een heldere maan (5)      Blz. 67 
De heldere maan (3)      Blz. 67 
 

4. Een heldere zon (0)      Blz. 67    
De heldere zon (3)      Blz. 68    
 

5. Een waterig zonnetje (25)     Blz. 68  
Het waterige zonnetje (0)     Blz. 68 
 

6. Een waterige zon (0)      Blz. 69 
De waterige zon (1)      Blz. 69 
 

7. Een huilende (44/155)      Blz. 69 
De huilende (18/93)      Blz. 70 
 

8. Een geblesseerde  (29/88)     Blz. 71 
De geblesseerde (267/299/1464)    Blz. 72 
 

9. Een winnende  (3/173)      Blz. 82 
De winnende (0/300/2113)     Blz. 82 
 

10. Een protesterende (6/19)     Blz. 82 
De protesterende (3/108)     Blz. 83    
 

11. Een emotionele (7/300/1269)     Blz. 83 
De emotionele (3/300/1166)     Blz. 83 
 

12. Een boze (13/299/1107)     Blz. 83 
De boze (4/300/1232)      Blz. 84 

 
13. Een jammerende (2/10)     Blz. 84 

De jammerende (0/10)      Blz. 84 
 

14. Een gemene (1/310)      Blz. 84 
De gemene (21/177)      Blz. 84 

 
15. Een blije (42/178)      Blz. 85 

De blije (1/100)       Blz. 86 
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16. Een blozende (8/35)      Blz. 87 
De blozende (5/22)      Blz. 87 
 

17. Een woedende (111/408)     Blz. 87 
De woedende (11/213)      Blz. 91 
 

18. Een bewolkte hemel (9)     Blz. 92 
De bewolkte hemel (8)      Blz. 92 
 

19. Een bewolkte lucht (3)      Blz. 93  
De bewolkte lucht (3)      Blz. 93 
 

20. Een geïrriteerde (34/100)     Blz. 93 
De geïrriteerde (7/31)      Blz. 95 
 

21. Een teleurgestelde (62/118)     Blz. 95 
De teleurgestelde (18/106)     Blz. 97 
 

22. Een bedroefde (3/12)      Blz. 97 
De bedroefde (0/12)      Blz. 98 
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Een opgeluchte: 
 

1. Een opgeluchte kanselier Kohl kon zijn achterban nu bieden wat zij eisten. 
2. Een opgeluchte Lisa wordt weggeroepen. 
3. Now , at last , we know what is right and what is wrong ' , schreef een opgeluchte Tony 

Barber in The Independent . 
4. Een opgeluchte Clark stemde toe. 
5. liefs een opgeluchte kim 
6. Een opgeluchte Cooper legde het probleem uit : ' Schat , je houdt gewoon niet van Pinot 

Noir. 
7. Een opgeluchte voorzitter van het Atoomagentschap mocht melden dat er eensgezindheid 

was over de beperking van het Iraanse kernprogramma . 
8. Vier dagen voor de openingsceremonie kreeg een opgeluchte IOC-president Rogge een 

rondleiding langs de belangrijkste sportcompexen van Gianna Angelopoulos , de baas van het 
Atheense organisatiecomité . 

9. Dit was een erg tactische race , vertelde een opgeluchte Sven Vanthourenhout. 
10. Het heeft niet veel gescheeld , zegt een opgeluchte Yvonne nu. 
11. Het incident is vergeten , aldus een opgeluchte Luzi. 
12. We hebben er lang moeten op wachten , maar als nu nog de elektriciteit wordt aangelegd is 

het in orde , zegt een opgeluchte voorzitter Edwin De Ruysscher. 
13. Een opgeluchte Luc De Vos : ' In 2005 hebben we haast niet gespeeld. 
14. Ik ben volledig fit , lachte een opgeluchte Coomans na afloop . 
15. De plooien zijn gladgestreken , meldde een opgeluchte Jacky. 
16. Dit was echt loodzwaar '' , reageerde een opgeluchte Michiel Bartman . 
17. Zowel Chocolade Jacques als Davitamon-Lotto deden een mooi voorstel , maar ik moest 

uiteindelijk kiezen , aldus een opgeluchte Jelle Vanendert. 
18. Het was een opgeluchte Frank Vandenbroucke ( sp.a ) die gisteren na meer dan een 

schooljaar onderhandelen onderwijs-cao VIII kon voorstellen. 
19. Binnenkort organiseren we een groot feest voor heel de buurt '' , aldus een opgeluchte 

bewoner Jos Van Hoof ( 64 ). 
20. Met wat meer geluk en gerechtigheid konden we met deze ploeg 40 tot 45 punten halen en 

in de subtop eindigen " , blikte een opgeluchte trainer Harm van Veldhoven al even terug. 
21. We begonnen aan deze Giro met hem en Pena als kopmannen " , aldus een opgeluchte 

Phonak-manager John Lelangue. 
22. Een cadeautje , reageerde een opgeluchte advocaat toen hij de rechtzaal uitstapte. 
23. Dat bedrag gaan we verhalen op de verantwoordelijke supporters " , zei een opgeluchte 

financieel directeur Onno Jacobs. 
24. Het was vanavond vooral belangrijk om te laten zien dat de groep het geloof in eigen kunnen 

niet verloren had " , meende een opgeluchte Guy Mangelschots , de voorbije dagen samen 
met het duo Voets-Raymaekers flink in de weer geweest om iedereen toch opnieuw op 
dezelfde golflengte te krijgen. 

25. ,, Klose heeft eindelijk laten zien wat iedereen weet '' , aldus een opgeluchte Gerets. 
26. Met wat meer geluk en gerechtigheid konden we met deze ploeg 40 tot 45 punten halen en 

in de subtop eindigen '' , blikte een opgeluchte trainer Harm van Veldhoven al even terug. 
27. . Dit jaar hebben wij alvast 3 punten tegen onze stadsgenoten op zak , zei een opgeluchte 

Hades-trainer Ludo Vanpol. 
28. Het goede weer is een mirakel , lachte een opgeluchte Ivan Speleers , voorzitter van 

organiserende vzw Ons Dorp. 
29. Hiermee komt een einde aan de oudste verdwijningszaak die ik in mijn elfjarige carrière bij 

de Cel Verdwijningen heb gekend , zegt een opgeluchte commissaris Alain Remue. 
30. We willen geen oubollige tv meer maken , maar wel flitsende en kwaliteitsvolle programma's 

" , aldus een opgeluchte Kathleen Holsbeeks. 
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31. Een geluk bij een ongeluk , zei een opgeluchte Verdonck. 
32. Er zakt maar één team in derde A en wij deden dus een uitstekende zaak , " zei een 

opgeluchte " Mich " Ruelens van Ticino. 
33. Ik ben heel tevreden over mijn tornooi , vertelt een opgeluchte Frédéric Caudron. 
34. Ik zat natuurlijk al lang te popelen om mijn debuut te mogen maken . Door een aanslepende 

voetkwetsuur van Schepers was het zo ver , vertelt een opgeluchte Tom , na het 
onverwachte gelijkspel bij Charleroi. 

35. Een logische beslissing , want ik heb net erger voorkomen met die uitspraak , aldus een 
opgeluchte Van Maldeghem. 

36. Zo'n deugddoende ruime overwinning hadden wij nodig voor het vertrouwen , zei een 
opgeluchte Christophe Grégoire. 

37. . De mensen in de zaal vonden die theelichtjes heel romantisch , vertelde ons achteraf een 
opgeluchte voorzitter Philip Himpe van Nut en Vermaak. 

38. Het zit nu weer snor , zei een opgeluchte Willy Wellens. 
39. Alles is gericht op de start van de competitie '' , aldus een opgeluchte Hofland. 
40. Het ziet er dus naar uit dat we reeds met Nieuwjaar onze klus , het behoud , zullen geklaard 

hebben , klinkt het bij een opgeluchte Wytewa-coach , die de heenronde met twee derby's 
mag afsluiten. 

41. Nu is het leed verzacht en bovendien is er vanaf 2008 weer extra geld beschikbaar voor het 
hoger onderwijs , aldus een opgeluchte De Graaf. 

42. De waterellende moet nu voorbij zijn . De voorbije week waren er zware buien en er is geen 
water meer in ons huis gelopen , zegt een opgeluchte Marie-Claire Opdebeeck van de 
Genkerbaan. 

43. Dat hebben we gelukkig gehaald '' , liet een opgeluchte Italiaanse bondscoach Giampiero 
Faraone even na middernacht , na afloop van het duel , weten vanuit een schemerige dug-
out. 

44. Blij dat het goed is afgelopen '' , aldus een opgeluchte Grönholm. 
45. Het resultaat was van ondergeschikt belang , vertelt een opgeluchte Aerts. 
46. Ik ben echt dolgelukkig dat alles niet voor niets is geweest , aldus een opgeluchte Nadine. 
47. Op een zuchtje van de redding DERDE B OPHOVEN We zijn er nog niet helemaal , maar het 

begint er toch aardig op te lijken , aldus een opgeluchte oefenmeester Rudi Rooyakkers na 
de 2 - 3 winst bij Sparta Lille. 

48. Sinds juli is alle ellende voorbij , vertelt een opgeluchte Steeno. 
49. . Ik ben heel blij dat Cercle Brugge me deze kans biedt , luidde de eerste reactie van een 

opgeluchte Serebrennikov na zijn eerste trainingssessies in het groen-zwarte shirt. 
50. Het was vanavond belangrijk om te laten zien dat de groep het geloof in eigen kunnen niet 

verloren had '' , meende een opgeluchte Guy Mangelschots. 
51. We waren vrij gerust in de zaak omdat we bij de tussentijdse controle alle nodige 

documenten konden voorleggen , maar je bent op voorhand natuurlijk nooit helemaal zeker , 
reageert een opgeluchte voorzitter Leo Theyskens. 

52. Alles hangt immers af van de resultaten die je laat optekenen , zegt een opgeluchte trainer 
Stefan Brewaeys. 

53. Nu loopt het gelukkig niet zo'n vaart , zegt een opgeluchte schepen van Ruimtelijke 
Ordening Patrick Arnou. 

54. Ik kon er niet tegen op '' , bekende een opgeluchte Lefevere. 
55. Vandaag draaide het eindelijk in mijn voordeel uit " , aldus een opgeluchte Hincapie. 
56. Nu zijn we van alle Hollanders af , schrijft een opgeluchte August Vermeylen aan Alfred 

Hegenscheidt eind december 1894 , wanneer blijkt dat in Nederland het links georiënteerde 
blad De Kroniek is opgericht en sommige , voor De Nieuwe Gids te extreme auteurs niet 
langer Van Nu en Straks nodig hebben om hun ideeën uit te dragen. 

57. Het is mijn eerste koers na het PK , vertelt een opgeluchte Sam Van Nuffelen. 
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58. Maar dat is dus goed gelukt " , vertelt een opgeluchte Johan D'hondt , opvoeder van 
Dageraad. 

59. Na het spijtige vertrek bij Minicup heb ik bewust de kat uit de boom gekeken , zegt een 
opgeluchte Nieddu. 

60. Het is een echt mirakel : we vreesden voor zijn leven , maar Robin heeft geen schrammetje , 
vertelde een opgeluchte grootmoeder Nicole Racot gisteren aan de telefoon vanuit het 
Oostenrijkse Salzburg. 

61. Buiten staat een opgeluchte Jeanette. 
62. We misten drie open doelkansen en zo bleef het spannend tot de laatste minuut , zegt een 

opgeluchte voorzitter Luc Dethaey , die sinds de komst van Herman De Landtsheer een 
ander Laarne leerde kennen. 

63. De schade bleef dus heel beperkt , zegt een opgeluchte zaakvoerder , die de waterdienst 
dankbaar is. 

64. Volgende week mag het gips er af en krijg ik een voetsteun in de plaats , " aldus een 
opgeluchte Scheelen. 

65. We zijn heel blij want in deze vochtige woning sukkelden de kinderen van de ene 
verkoudheid in de andere , zegt een opgeluchte Peggy De Kezel. 

66. Nog nooit meegemaakt , zegt een opgeluchte Zwevezeelse coach Tom Poppe. 
67. Als we uit de komende confrontaties met La Louvière en Cercle Brugge nog iets kunnen halen 

, dan kunnen we met een gerust gemoed de wedstrijden tegen Genk en Standard 
voorbereiden en kunnen we definitief omhoog kijken in het klassement " , zei een 
opgeluchte trainer Jos Daerden. 

68. We moeten er vooral een gezellige wedstrijd van gaan maken '' , sprak een opgeluchte 
Hiddink in Monaco. 

69. " Ik bedank de club dat ze een ijzersterk dossier had samengesteld , zegt een opgeluchte 
Vergeylen. 

70. We zijn heel blij want in deze vochtige woning sukkelden de kinderen van de ene 
verkoudheid in de andere , zegt een opgeluchte Peggy De Kezel. 

71. Twee wedstrijden van het einde zijn we niet alleen zeker van het behoud , we hebben ook 
nog een waterkans op de play-offs. " , aldus een opgeluchte Guido Hens. 

72. Ik heb een aantal goede partijen gespeeld maar net verloren '' , zei een opgeluchte Jaspers. 
73. Een massale vissterfte werd zo vermeden " stelde een opgeluchte Souffriau vast. 
74. Eind goed , al goed , zucht een opgeluchte trainer Luk Pieters. 
75. Ik heb hard gewerkt de voorbije maanden , zegt een opgeluchte Cornu. 
76. Toch hebben we er een gevonden , zegt een opgeluchte beheerder Spaey. 
77. Gisteren belde een opgeluchte mevrouw De Graaf : ze heeft Jan nu zelf gesproken. 
78. Herman Frison " Hiermee is onze Giro al half of helemaal geslaagd " , reageerde een 

opgeluchte ploegleider Herman Frison. 
79. Tweemaal zaten we in derde provinciale " , bekent een opgeluchte en tevreden trainer Dirk 

Moriau , die na vijf seizoenen de fakkel doorgeeft aan Maurice Nerinckx. 
80. De Togolees Olufade scoorde drie keer en werd nadien uitgebreid geknuffeld door een 

opgeluchte Georges Leekens. 
81. " Intussen ben ik Mario Lammens dankbaar , " aldus een opgeluchte Van Nuffel. 
82. We hebben bewezen dat deze ploeg nog niet dood is vertelde een opgeluchte René Trost. 
83. Het is van in april dat ik in spanning leef of ik er wel bij zou zijn in Göteborg " , aldus een 

opgeluchte Anja Smolders. 
84. Nu nestelen we ons netjes in het peloton " , meldde een opgeluchte Steve Barbé achteraf. 
85. De opwaartse trend van de slotfase van de competitie werd doorgetrokken , aldus een 

opgeluchte voorzitter Johan Fievez. 
86. De opwaartse trend van de slotfase van de competitie werd doorgetrokken , aldus een 

opgeluchte voorzitter Johan Fievez. 
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87. Het was dan ook een opgeluchte minister James Purnell die de positieve criminaliteitscijfers 
kan voorleggen. 

88. Ik heb de indruk dat het wel eens wordt vergeten , maar ik ben ook maar een mens van vlees 
en bloed ' , aldus een opgeluchte Stevens. 

89. De 0 - 1 is een flauwe afspiegeling van ons overwicht , aldus een opgeluchte trainer Luc 
Pieters. 

90. Een opgeluchte Heeren vroeg aan de rechter of de inbeslaggenomen auto , eigendom van 
zijn schoonzus , verbeurd verklaard werd. 

91. Blij dat het goed is afgelopen " , aldus een opgeluchte Grönholm. 
92. Maar hier ben ik , met dank aan God '' , aldus een opgeluchte Andreotti gisteren in Rome na 

zijn vrijspraak. 
93. " Mijn broer wilde wat slapen en had zijn gsm op stil gezet '' , vertelt een opgeluchte 

Nordine. 
94. Zo blijft de kloof met ons slechts drie punten en wij hebben nog een inhaalwedstrijd te goed , 

besefte een opgeluchte voorzitter Dimitri Homblé. 
95. De eindronde missen was voor ons een doemscenario , zegt een opgeluchte voorzitter Kris 

Van Damme. 
96. Blijkbaar hebben ze wel onze jongens op scherp gezet , want zowel tegen Bornem als op 

Falco Two pakten ze uit met een erg collectieve prestatie , stelt een opgeluchte Helioscoach 
vast. 

97. De bochten lagen er bijzonder glibberig bij , vertelde een opgeluchte Baelen achteraf. 
98. Hiermee komt een einde aan de oudste verdwijningszaak die ik in mijn 11-jarige carrière bij 

de Cel Verdwijningen heb gekend , zegt een opgeluchte commissaris Alain Remue. 
99. Als je dan op een kwartier van het einde nog 0 - 1 in het krijt staat , dan is de vreugde des te 

groter als je de wedstrijd winnend kan afsluiten , vertelt een opgeluchte Gaudaen. 
100. Zelfs in Italië ligt nog een zware uitdading op me te wachten , besluit een opgeluchte 

en ambitieuze Jelle Vanendert. 
101. . Nu zijn de opruimingswerken zo goed als volledig achter de rug , zegt een 

opgeluchte burgemeester Jan Creemers. 
102. Het doet bijzonder veel deugd dat ik weer kan spelen , zegt een opgeluchte 

Contreras. 
103. Vorig seizoen heb ik even overwogen om op te stappen , maar nu waait er een 

nieuwe wind en geloof ik dat we na de vernieuwing van het bestuur tot mooie dingen in 
staat zijn , aldus een opgeluchte Vanhollebeke. 

104. Wie spektakel wil zien , moet naar Oostakker komen kijken , stelde een opgeluchte 
SKV-voorzitter na de thriller tegen Tielrode. 

105. In de eerste helft vond Gullegem geen antwoord op onze press , zegt een opgeluchte 
Vandekerckhove. 

106. Mijn wederoptreden is gepland voor volgende week maandag tegen de doublures 
van Westerlo , kondigde een opgeluchte Barbé aan. 

107. Gelukkig kwam alles nog goed , zei een opgeluchte Kaatje. 
108. Dit was een rare wedstrijd '' , zei een opgeluchte Reina achteraf. 
109. Een bewuste keuze " , aldus een opgeluchte Van der Perren. 
110. Als we uit de komende confrontaties met La Louvière en Cercle Brugge nog iets 

kunnen halen , dan kunnen we met een gerust gemoed de wedstrijden tegen Genk en 
Standard voorbereiden en kunnen we definitief omhoog kijken in het klassement '' , zei een 
opgeluchte trainer Jos Daerden. 

111. Eind deze maand kan het Rijksmuseum als een mini-museum weer functioneren '' , 
aldus een opgeluchte Ronald de Leeuw. 

112. Geen enkel antigevoel , zelfs de kritische vragen waren positief " , zei een opgeluchte 
De Wever na de eerste etappe. 

113. Hopelijk is de trein nu definitief vertrokken , zegt een opgeluchte Nikki Stoffels. 
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114. Het zit nu weer snor , zei een opgeluchte Willy Wellens. 
115. Eindelijk heb ik weer genoten van het voetbalspelletje , vertelt een opgeluchte 

Brahim. 
116. We moesten absoluut de drie punten in eigen huis houden , anders mochten we de 

boeken sluiten , gaf een opgeluchte Luc Van Vooren meteen na de zege mee. 
117. Zo hebben ze mij gered , zegt een opgeluchte Ruben. 
118. We hebben een financiële overeenkomst bereikt met de vorige uitbaatster " , zegt 

een opgeluchte Beatrijs Lietaert. 
119. Dit fietspad staat al jaren op het verlanglijstje van de bewoners van Astene , zegt een 

opgeluchte burgemeester Jacques De Ruyck. 
120. Na zijn ondervraging mocht een opgeluchte Suray terug naar huis. 
121. " Ik had geen sluiting verwacht " , reageert een opgeluchte ACV-

vakbondsafgevaardigde William Van Erdeghem. 
122. Een opgeluchte coach Tom Johnson weet de moeizame zege op Ninane aan een 

gebrek aan concentratie op defensief vlak. 
123. " Hem in het team houden was een prioriteit '' , aldus een opgeluchte ploegmanager 

Marc Sergeant. 
124. Maar ik heb niet opgegeven en heb nu meer klanten dan voor het ongeval , vertelt 

een opgeluchte Rita. 
125. Ik voelde me afgelopen zaterdag in de steek gelaten en had van mijn spelers geëist 

dat ze de puntjes terug op de i zouden zetten , klonk het bij een opgeluchte United-trainer 
Balette. 

126. Eindelijk is het gelukt , vertelt een opgeluchte De Wilde. 
127. Al onze vier boten zijn over de finish gekomen ' , meldt een opgeluchte Nederlandse 

teammanager Jan-Willem van der Wal vanuit Griekenland. 
128. Dat zei zopas een opgeluchte Ivan Nagel , die vorig jaar als opvolger van de 

legendarische Peter Stein door de Festspiele werd ingehuurd om het toneel een eigentijdse 
smoel te geven. 

129. ' This is what change looks like ' , besloot een opgeluchte president Barack Obama 
meteen na de stemming in een toespraak aan de natie. 

130. Was het wellicht om redenen van geestelijke volksgezondheid dat een opgeluchte 
minister van Justitie Lopez Aguilar na afloop van het Spaanse referendum uitriep dat je " de 
Europese grondwet niet hoeft te lezen om te weten dat hij goed is " ? 

 
De opgeluchte: 
 

1. ‘Goed voor de moraal ' , concludeerde de opgeluchte bondscoach Marc Lammers .  
2. De opgeluchte trainer Arsène Wenger van Arsenal blies na afloop de loftrompet. 
3. De opgeluchte bondscoach van Oranje maakte plotseling weer grapjes , met Schotland als 

opponent in de play-offs. 
4. We hebben de doelstelling gehaald '' , zei de opgeluchte routinier Bert Konterman. 
5. " Maar het was de eerste keer dat Alizee er vandoor ging '' , aldus de opgeluchte 

grootmoeder Chantal Broom. 
6. " Het hing al weken in de lucht , maar vandaag is het een feit : we wonnen onze eerste 

wedstrijd , aldus de opgeluchte Steve Hoste. 
7. ' Goed voor de moraal ' , concludeerde de opgeluchte bondscoach Marc Lammers .. 
8. ' Tja , wat denk je , ik ben opgelucht ' , zei de opgeluchte Lippits direct na zijn wedstrijd. 
9. ' Vooraf hadden we nog duidelijk gezegd dat Wit-Rusland heel gevaarlijk kon zijn ' , sprak de 

opgeluchte Tsjechische bondscoach Karel Brückner. 
10. Als beloning eist Portia ( nog altijd in vermomming ) Bassiano's ring , en onder grote druk van 

de opgeluchte Antonio staat hij die ring af. 
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Een heldere hemel: 
 

1. Een heldere hemel in Raccoon City. 
2. Een heldere hemel in Raccoon City. 
3. Maar hij wordt beloond met een heldere hemel en het schitterende spel van het 

noorderlicht. 
4. Een heldere hemel in Raccoon City. 
5. Wat dan overblijft , onder invloed van het Brits hogedrukgebied .. .. is een heldere hemel. 
6. Onder een heldere hemel kan de temperatuur heel snel dalen en kunnen verspreid over het 

land grote verschillen optreden. 
7. De ideale omstandigheden voor het veen " smeulen " was een aanhoudende oostenwind en 

een heldere hemel. 
8. Ook op dit uur , onder een heldere hemel , stroomde deze langs het ziekenhuis met een felle 

fonkeling in de frisheid van haar tij. 
9. Vannacht kan je bij een heldere hemel met een beetje geluk veel vallende sterren zien. 
10. Kort voor het vliegtuig van Abe landde , maakten de regenwolken plaats voor een heldere 

hemel. 
11. Reve is niet plóts gestorven : kon zijn leven bezwaarlijk de vergelijking met een heldere 

hemel doorstaan , zijn dood kwam niet als een donderslag. 
12. Er is nauwelijks wind en de sterren schitteren aan een heldere hemel. 
13. En in de beschrijving herken je tenminste ook iets van de letter , even eigenzinnig als de 

gierzwaluw ( ' zomervogel en doortrekker ' ) afgetekend tegen een heldere hemel. 
14. Die jongerenmentaliteit komt niet als een bliksem uit een heldere hemel vallen. 
15. Een sterke lichtbron - zoals de zon , een heldere hemel of licht dat door een raam binnen valt 

- kan de beste camera's in de war brengen. 
16. Hetzelfde fenomeen van verstrooiing verklaart ook waarom een heldere hemel blauw lijkt. 
17. Er is nauwelijks wind en de sterren schitteren aan een heldere hemel. 
18. Het was een heldere hemel met een sterke maan die dag van de aanval. 
19. De stad , een van de meest vervuilde ter wereld , wil met die maatregel de atleten ten minste 

twee weken lang een heldere hemel aanbieden. 
20. Vanop een goed donkere waarnemingsplaats met een heldere hemel , en als u goede ogen 

hebt , kunt u Uranus net wél met het blote oog zien. 
21. Het KNMI verwacht volgende week een heldere hemel. 
22. Hetzelfde fenomeen van verstrooiing verklaart ook waarom een heldere hemel blauw lijkt. 
23. Het was 33 graden in de schaduw , een heldere hemel en de duiven moesten tegen de wind 

in vliegen. 
24. Als het een heldere hemel is , wijs ik er een aan : dat is ze. 
25. Misschien moeten jullie de weergoden maar meteen aanroepen : een heldere hemel komt 

goed van pas. 
26. We zijn eigenlijk , zo wordt gezegd , als de zon aan een heldere hemel , stralend naar 

iedereen , warm en helder , intelligent en medelevend , liefdevol en krachtig. 
27. Maar gaandeweg klaart de lucht op en als de gasten aankomen , is dat onder een heldere 

hemel en een stralende zon. 
28. HAZARD ADAMS zal zich een heldere hemel verwerven. 
29. Vandaag kregen we tweemaal een sessie van twee uur , bij een temperatuur van 22 graden , 

onder een stralende zon , een heldere hemel en met weinig wind. 
30. De condensatiestrepen die als een lange witte staart achter een vliegtuig in een heldere 

hemel hangen , hebben een grotere invloed op het broeikaseffect dan de brandstof die 
datzelfde vliegtuig verbruikt. 

31. Ik geloof dat er een heldere hemel ontstaat. 
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De heldere hemel: 
 

1. Op de Pont de Sully bleef de man even staan om naar het Île de la Cité te kijken , naar de 

statige Notre Dame met haar torens die zich naar de heldere hemel verheffen , de gevels 

langs de bochtige Seine die oplichten in de zon en , zover het oog reikt , de bruggen van de 

ene oever naar de andere. 

2. De kapitein heeft bevolen alle lichten te doven , maar door de maan aan de heldere hemel 

kan Murad nog steeds om zich heen kijken. 

3. Aan de heldere hemel dreven sluierwolken. 

4. De neerslag trekt weg via het zuiden en onder de heldere hemel koelt het flink af , tot het 

vriespunt aan zee , en tot min 7 in de Kempen en de Ardennen. 

5. Allemaal hebben ze hetzelfde arische uiterlijk , hun haren zo blond dat ze licht lijken te geven 

, hun ogen net zo ijzig blauw als de heldere hemel die als decor dient. 

6. Ja , en dat is dankzij de heldere hemel , zonder wolken. 

7. Toen was uit de heldere hemel een bliksem rakelings naast hem heen geflitst zonder hem te 

schroeien of zelfs maar te verschrikken. 

8. Horatius , de Romeinse dichter , prees het brood van Altamura al de heldere hemel in en 

sinds 1500 staat het recept ook officieel te boek. 

9. En ten slotte leidde de heldere hemel tijdens de oogst ertoe dat de druiven rijp en gezond 

waren en onder ideale omstandigheden geplukt konden worden. 

10. Ze spelen met stenen als , na het angelus , een felle bliksemschicht de heldere hemel 

doorklieft. 

11. In het gangetje tussen de schuren geven hun voetstappen een stuiterend geluid , precies 

zoals ze ook onder de heldere hemel bij vrieskou zouden klinken. 

Een heldere maan: 
 

1. Voorbeelden van volkswijsheid Een bleke maankondigt regenaan , een rossigemaan winden 
een heldere maan mooi weer. 

2. Op nachten met een heldere maan zijn ze minder actief. 
3. Er stond een heldere maan aan de hemel , maar ik kwam slechts weinig voetgangers tegen. 
4. Er zijn zwarte gedaanten in de verte , de hemel is rein , er is een heldere maan , het is stil en 

verlaten , en de sneeuw glinstert. 
5. Een heldere maan hulde de pianist met zijn smetteloze pak in een blauwachtig schijnsel ; als 

een bezetene bleef hij de ivoren toetsen waaruit een zuivere liefde opklonk strelen. 
 
De heldere maan: 
 

1. Dan zal de heldere maan zich schamen , de stralende zon van schaamte verbleken. 
2. Bij het licht van de heldere maan kon hij , niet eens zo heel erg ver weg , de contouren zien 

van de reusachtige gotische kathedraal. 
3. De heldere maan wordt rood 1 en de stralende zon verbleekt. 

 
Een heldere zon: 
 
Geen resultaten. 
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De heldere zon: 
 

1. Hoor nu de woorden van de dansende God , De muziek van zijn emotie , de wind , Wiens 
stem benaamd wordt als de seizoenen , Ik , die de Meester van je Jacht ben , De kracht van 
het Licht , De heldere Zon , En de kracht van het Vuur , Roep u allen om tot mij te komen. 

2. Maar noch de mooie natuur , noch de heldere zon , noch de frisse najaarswind konden de 
wolken van het voorhoofd van de heer Kegge verdrijven. 

3. Daarom is het overal donker , 1 gaan we in dichte duisternis , 1 al zien we uit naar het licht , 1 
naar de heldere zon. 

 
Een waterig zonnetje: 
 

1. Okee , okee , het was een waterig zonnetje , maar het weer was eigenlijk prima ! 
2. Ja herfst idd Het is hier nu even droog en er schijnt zelfs een waterig zonnetje ! ! 
3. He er komt hier een waterig zonnetje door zou het dan toch ? ? ? ? ? 
4. Het Engelse platteland glinsterde groen onder een waterig zonnetje. 
5. Een waterig zonnetje zond gele strepen licht tussen de gebouwen door. 
6. Het regende niet meer en een waterig zonnetje probeerde door de wolken heen te breken. 
7. Daar stond hij tussen de palen , honderdzeventig kilo zwart vlees in een waterig zonnetje. 
8. Het is droog , door het wolkendek schijnt een waterig zonnetje. 
9. De eerste dagen van de zomer van 1945 regen zich aaneen en we wandelden door de straten 

van een Barcelona gevangen onder een asgrijze hemel , met een waterig zonnetje dat over 
de Rambla de Santa Mónica stroomde als een guirlande van vloeibaar koper. 

10. De eerste dagen van de zomer van 1945 regen zich aaneen en we wandelden door de straten 
van een Barcelona gevangen onder een asgrijze hemel , met een waterig zonnetje dat over 
de Rambla de Santa Mónica stroomde als een guirlande van vloeibaar koper. 

11. Het weerbericht voorspelt voor zaterdag 5 graden en een waterig zonnetje. 
12. Een waterig zonnetje lokte wandelaars en natuurliefhebbers het voorbije weekeind naar de 

Demerbroeken in de streek van Averbode en Testelt. 
13. Waar net een waterig zonnetje doorheen schijnt. 
14. Een lome wereld met vallende herfstbladeren en een waterig zonnetje , risicoloos en veilig. 
15. Buiten is inmiddels een waterig zonnetje gaan schijnen. 
16. Een waterig zonnetje , ik kan wel weer een Midlakeplaat hebben ; Roscoe 

http://t.co/hXajt6g @JanSonneveld Stukje jaloezie. 
17. In 030 schijnt een waterig zonnetje. 
18. aapjes gekeken , is erg fris met nu een waterig zonnetje. 
19. Het is weer droog met een waterig zonnetje maar wel lekker kwa temp. kortom : we gaan 

Giethoorn eens bekijken. 
20. Hier schijnt inmiddels een waterig zonnetje ;). 
21. In Monnickendam schijnt een waterig zonnetje ;-). 
22. Wat een heerlijke Hollandse ochtend : rustig onderweg met flarden mist in de weilanden en 

een waterig zonnetje. 
23. Ik zie blauwe lucht en een waterig zonnetje boven stad en land #033 ! 
24. Er breekt een waterig zonnetje door. 
25. Lekker rustig onder het studeren ! #nowplaying Christina Perri - Jar of Hearts lt ; 3 Kopjes 

thee , een lange to-dolijst , fijne muziek een waterig zonnetje ! 
 
Het waterige zonnetje: 
 
Geen resultaten. 
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Een waterige zon: 
 
Geen resultaten. 
 
De waterige zon: 
 

1. Tot tweemaal toe verliest de waterige zon het gevecht van de dreigende lucht en schuil ik 
tegen de regen bij de gratis koffieautomaat in de Albert Heijn op het Museumplein , te 
midden van de andere zwervers . 

 
Een huilende: 
 

1. Een huilende Jesse Jackson ? 
2. Groetjes een huilende Vannie ( nee hoor ) 
3. Op een filmpje dat pas in 1992 voor het eerst opdook is te zien hoe een huilende Van Est aan 

een ketting van fietsbandjes omhoog wordt gehesen. 
4. Hij nam met een huilende Plautia alle mogelijkheden door. 
5. Een huilende Sam , die ik zojuist omver heb gelopen , wordt door zijn moeder overeind 

geholpen. 
6. Ik zit al een kwartier met een huilende Tara op schoot en krijg haar niet stil. 
7. Ik heb een superdrukke dag voor de boeg en kan het me niet veroorloven om een half uur 

met een huilende Tara heen en weer te lopen. 
8. Daarbinnen ving een huilende Joan Dolgut een laatste glimp op van zijn meisje van de lucht , 

gekleed in haar marineblauwe schooluniform en met een donkere wolk boven haar hoofd die 
haar onverbiddelijk volgde. 

9. Ze wilde niet alleen met een huilende Rebecca in de Met Bar gaan zitten. 
10. Die bloemlezing van venijnige zinnetjes zou niet volledig zijn en daarom ook niet juist als we 

er niet de beschrijving van een scène aan toevoegden waarin een huilende Picasso steeds 
maar zegt dat het leven verschrikkelijk is. 

11. Daarop is een militair te zien die die met een tang de boeien van Kos doorknipt , terwijl op de 
achtergrond een huilende en bebaarde Stefio zijn duim omhoog steekt naar zijn bevrijders. 

12. Een huilende Anna Donorov aan de lijn , een asielzoekster die net met haar man Andrej en 
zoontje Alex ( 11 ) vanuit Nederland naar Spanje is overgebracht. 

13. Zowel The Daily Mail als The Daily Mirror kiest op de voorpagina voor een grote foto van een 
huilende Romeo , het zoontje van de aanvoerder. 

14. Het wordt tijd dat we elkaar weer gaan opjagen , want niets is bij ons stimulerender dan de 
beelden van een huilende Verkerk op het gravel van Roland Garros. 

15. ' Je hebt een agressieve kutdronk ! ' , riep een huilende Patty vorige week nog tegen haar 
vriend René. 

16. The Daily Mail koos op de voorpagina voor een grote foto van een huilende Romeo , het 
zoontje van Beckham. 

17. Ook stormt opeens een huilende Wieb binnen. 
18. Verder AVRO's Service Salon , een imitatie door Paul de Leeuw en een huilende Keyl bij de 

EO. 
19. Van de week verscheen nog eens de foto van een huilende Merckx in de Giro. 
20. Hij verliest in 1995 , na een 2 - 0 voorsprong in sets , van een huilende Pete Sampras. 
21. Net als miljoenen andere Argentijnenheeft ook Sandra Luna thuis op de televisie de beelden 

gezien van een huilende prinses Máxima , die op haar huwelijksdag werd toegespeeld door 
de Nederlandse bandoneonspeler Carel Kraayenhof. 

22. Een huilende Van Eersel poogde zich deze week te verzoenen met Spoorenberg. 
23. Een huilende Melkert had op meer medelijden mogen rekenen , en wie weet wat dat hem 

op 15 mei had opgeleverd. 
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24. De televisiebeelden van een huilende Houda worden overal getoond. 
25. Niet genoeg , besefte een huilende Marco Pastors meteen. 
26. OCMW-voorzitter en vriend aan huis Koen T'Sijen vertelt hoe een huilende Myriam wat later 

bij hem komt aankloppen met de vraag om ' toch iets te doen '. 
27. Ook de beschuldigingen dat hij talloze andere vrouwen heeft betast zijn ' gelogen ' , zegt een 

huilende Zwinkels vandaag in deze krant. 
28. Ik heb alles gegeven , zei een huilende Kate Ryan. 
29. Een huilende Nedved is ontroostbaar en kijkt een paar weken later machteloos toe hoe zijn 

ploeg de finale van AC Milan verliest. 
30. Een minutenlange staande ovatie in het Arthur Ashestadium voor een huilende Andre Agassi 

was het logische gevolg na de laatste matchbal. 
31. De islamitische heerschappij die in dit gebied bijna acht eeuwen had geduurd ( vanaf het jaar 

711 ) , werd in 1492 beëindigd toen de katholieke koning Ferdinand en zijn vrouw Isabella de 
sleutels van het Moorse Alhambra-paleis kregen aangereikt door een huilende Boabdil , de 
laatste Spaanse sultan. 

32. Volgens hem steekt de Tros wel degelijk de nek uit met een huilende Catherine Keyl , bij een 
demonstratie van extreem-rechts. 

33. Links is een huilende Melkert , een brabbelende Wim Kok en een PvdA die de weg kwijt is. 
34. Tarr laat zijn vertrekpunt - het vermeende incident in Turijn waarbij een huilende Friedrich 

Nietzsche een afgeranseld paard omhelsde - al snel los en concentreert zich op zes dagen uit 
het leven van de eigenaar van het beest en zijn relatie met zijn kleindochter. 

35. Nog altijd zoemen de kolibries rond , ik sta daar verbaasd en tevreden , tot een huilende 
Howler monkey me uit m'n betovering verlost. 

36. De hele wereld zag een huilende Ken Bigley om zijn leven smeken. 
37. Beroemdheden kwa men langs , er werden brieven aan de president geschreven , er kwam 

zelfs een televisiespotje waarin een huilende Cindy zich in zwart-wit direct tot de president 
richt en vertelt hoe haar zoon is gestorven in de armen van zijn beste vriend. 

38. In de stad hangen affiches van een huilende Dora. 
39. De serie , die is geënt op de dramatische val van staatssecretaris van Sociale Zaken Elske ter 

Veld in 1991 , brengt ook beelden in herinnering van een huilende Karin Adelmund en een 
wegkwijnende Winnie Sorgdrager. 

40. Een huilende Hoogerland op t podium voor de bolletjestrui. 
41. Hier de eerste over een huilende Pin Fortuyn : http://tinyurl.com/6284etr. 
42. Gisteren een huilende @bertbrussen aan de deur. 
43. nee , dan heb ik dalijk een huilende Jindi door al mijn rake klappen. 
44. Waarom opeens allemaal foto's van een huilende Mauro die mensen moeten gaan 

retweeten. 
 
De huilende: 
 

1. ben je de huilende maria nee 
2. De politiechef herinnerde zich het frivole , doorschijnende , witte kledingstuk en de 

opmerking van de huilende Silvia. 
3. Iedere sportliefhebber kan de beelden van de huilende Paul Vermeiren nog voor de ogen 

halen toen hij voor de derde plaats werd verslagen door een Amerikaan. 
4. Ruim twintigduizend toeschouwers hadden ook het gevoel dat de tennissport een beetje 

dood ging , toen ze met een staande ovatie afscheid namen van de huilende Sampras. 
5. In Linekers , onderdeel van een keten die in 1988 is opgericht door de broer van de vroegere 

topspits , hangen veel foto's van beroemde voetballers : Bobby Moore , de huilende 
Gascoigne , Gerrard die een biertje tapt , Fowler , Gary Lineker natuurlijk. 
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6. Bovendien is er met de zelfmoord weinig opgelost : anders dan in buurland Japan , waar 
topmannen persoonlijk schuld op zich nemen ( denk aan wereldberoemde tv-beelden van de 
huilende bankpresident Nozema in 1997 ) is dit voor Koreanen geen gesloten boek. 

7. In Gozo kwamen de twee onder de hoede van Sonja en Roel Bouwkamp , beiden 
professioneel therapeut en dus perfect in staat om op een bepaald moment aan de huilende 
Janine te vragen , zonder te verpinken , of zij " nu verdrietig " was ? 

8. De start was indrukwekkend , met die stormende gitaren en de huilende bariton van Vedder 
die er steeds moeiteloos bovenuit kwam. 

9. De man vond de huilende peuter Wilco in zijn kinderstoeltje in de keuken , naast de dode 
lichamen van zijn mama en zijn zus. 

10. Ploeggenoot Lucien Teisseire nam de huilende Bobet onder handen - hij dreigde zelfs met 
een pak slaag - waarna de Breton verder reed. 

11. De huilende quarterback Ben Roethlisberger beloofde toen zijn even ontroostbare 
ploegmaat Jerome Bettis dat de Steelers dit jaar wél in de Super Bowl zouden staan. 

12. Hij vond de huilende Wilco in zijn kinderstoeltje in de keuken , naast de dode lichamen van 
zijn mama en zijn zus. 

13. In de ' Boodschap voor George W. Bush ' klaagt de huilende moeder Cindy Sheehan uit 
Californië de president aan vanwege het in haar ogen roekeloze militaire avontuur in Irak. 

14. Twee weken later won AC Milan in Milaan met 3 - 2 van Ajax , zonder de aan de knie 
geblesseerde Seedorf , die in een felrood leren jasje van de tribunes afdaalde om de 
huilende Pienaar te troosten. 

15. De huilende Wim van Est bracht een oud voorval in me boven. 
16. In de nacht van zijn zestigste verjaardag begrijpt de huilende Friedhelm Fähner dat hij tot 

aan zijn dood een gevangene zal blijven. 
17. Wie deze tijd en het raadsel van de huilende madonna begrijpen wil , raad ik aan de 

HISTORIEN van Gregorius van Tours ( 573 - 594 ) te lezen. 
18. De huilende kneteman toen hij wereldkampioen werd staat mij nog voor op het netvlies Op 

weg naar het olympisch stadion om samen met gre kneteman de start te verrichten van de 
gerrie knetemanmemorial , een wielertocht Iedereen dank voor alle , veelal erg leuke , 
huwelijksquotes. 

 
Een geblesseerde: 
 

1. Mys kwalificeerde zich voor Peking , ten koste van een geblesseerde Aagje Vanwalleghem , ( 
ook weer die knie . ). 

2. Een geblesseerde Puskas bezorgde Hongarije met een doelpunt een 2-0-voorsprong in de 
finale van het WK ' 54 . West-Duitsland , dat eerder in het tornooi door de Hongaren was 
vernederd ( 8 - 3 ) , won echter met 2 – 3. 

3. Ik was overtuigd dat Torhout winstkansen zag omdat wij een geblesseerde Roelandt misten , 
reageert de Menense trainer-coach Alain Dardenne. 

4. Een zieke Hangisi en een geblesseerde Geys zijn twijfelachtig. 
5. Een geblesseerde Loridon , spelend met enkele hechtingen in zijn vinger , zette in het vierde 

quarter de definitieve kloof op het bord ( 67 - 83 ). 
6. Toen een geblesseerde Mbo Mpenza om zijn vervanging vroeg , kreeg Boussoufa nog 

speeltijd. 
7. Een onvolledige ploeg , met een geblesseerde doelman Willems die weeral de nul hield , was 

tevreden met een gelijkspel. 
8. Maaseik kon woensdag , met een geblesseerde Horstink op halve kracht , alleen in set twee 

Roeselare het vuur aan de schenen leggen. 
9. " Er valt zeker een geblesseerde " Bondscoach René Vandereycken zit danig in zijn maag 

met het gegeven dat hij vandaag maar vijf spelers plus één doelman kan vervangen . ". 
10. Davenport had weinig moeite met een geblesseerde Venus Williams. 
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11. Een geblesseerde Koen Daerden , die in de heenmatch nog de score opende , ziet met lede 
ogen toe hoe zijn ploegmaats een zekere kwalificatie door de vingers laten glippen. 

12. Een geblesseerde Puskas bezorgde Hongarije met een doelpunt een 2-0-voorsprong in de 
finale van het WK ' 54. 

13. Na de rust voerden we een half uur de forcing , omdat we aan onze zegereeks absoluut een 
verlengstuk wilden breien . Jammer genoeg schoot Dirar - hij kwam voor een geblesseerde 
Peter Vandenbossche in - op de paal en werden nog maar eens een paar goeie kansen 
verkwanseld. 

14. Een geblesseerde Flavia Pennetta gaf in laatste instantie forfait voor de US Open. 
15. Beyne speelde zonder George en met een geblesseerde De Nil en was nooit in staat een 

kloof te slaan. 
16. Een onvolledig Eisden , zonder een zieke Vandeneynde en met een geblesseerde Thomassen 

, kon geen vuist maken tegen Zoersel. 
17. Wereldbeker 2002 : een geblesseerde Zidane geeft forfait voor de twee groepswedstrijden 

tegen Senegal en Uruguay. 
18. Na de pauze namen de bezoekers , zonder een geblesseerde Hilaerts , het heft in handen. 
19. Met een geblesseerde Tom Van Hooste heb je nu veel kans om finaal minstens tweede te 

worden. 
20. De schuld van een hopeloos grabbelende Custers , die een geblesseerde Pfaff verving , wist 

heel België. 
21. Een geblesseerde Kim Clijsters verbijt in België haar ontgoocheling. 
22. Nys wint zelfs mét blessure De Krawatencross in Lille is dan wel op maat van Erwin 

Vervecken gesneden , de wereldkampioen moest in zijn eigen cross onderdoen voor een 
geblesseerde Sven Nys. 

23. De eerste bal die doelman Stijn Stijnen - na een kwartier al ingevallen voor een geblesseerde 
Butina - voor zijn goal zag vliegen , eindigde meteen ook tegen de netten. 

24. Net hij - die in de eerste helft nog tandenknarsend op de bank zat tot een geblesseerde Hasi 
van het veld mankte - krulde de bal in de 67ste minuut voorbij Butina. 

25. Een geblesseerde Koen Daerden , die in de heenmatch nog de score opende , ziet met lede 
ogen toe hoe zijn ploegmaats een zekere kwalificatie door de vingers laten glippen. 

26. met een geblesseerde enoh en een verzwakte de zeeuw hebben we lindgren hard nodig. 
 
De geblesseerde: 
 

1. Matthijs verving de geblesseerde Pfaff . Danny Veyt maakt er 1 - 0 van. 
2. Naast me zit de geblesseerde Dave Carlson. 
3. De geblesseerde Sonck zit vrolijk op de bank. 
4. De kans is voor Guti , die de geblesseerde Raul vervangt. 
5. Hij vervangt de geblesseerde Olivier Doll. 
6. In het seizoen 1970 neemt hij de plaats van de geblesseerde Martin Lodewijkx in op Jamathi. 
7. Op 25 september 2005 verving hij de geblesseerde David Mendes Da Silva in de 

competitiewedstrijd tegen AZ Alkmaar. 
8. Op 29 oktober 1997 en nog maar 19 jaar oud , maakt Buffon zijn debuut voor het Italiaanse 

nationale elftal , als vervanger voor de geblesseerde Gianluca Pagliuca. 
9. In 2005 mag hij ook invallen tijdens een race voor de geblesseerde Juan Pablo Montoya. 
10. Vonlanthen viel tijdens de wedstrijd in voor de geblesseerde van Hooijdonk en in de 87e 

minuut maakte hij de ( voor NAC Breda ) bevrijdende 1 – 0. 
11. Volgens de ontredderde Cosima , begreep ik althans , had ik hem moeten smeken , had ik 

haast op mijn knieën moeten gaan en hem van alles moeten beloven zodat hij vanavond voor 
de geblesseerde Cesarino zou invallen. 

12. Vossen speelt in de plaats van de geblesseerde Barda. 
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13. Benieuwd of Henin bang is van de niet erg afgetrainde Bartoli die de geblesseerde Serena 
William mag vervangen. 

14. Brecht Capon , de vervanger van de geblesseerde Wesley Sonck. 
15. Twee weken geleden kondigde de 40-jarige Duitser nog aan dat hij de geblesseerde Felipe 

Massa zou vervangen , nu moet hij dus afzien van dat plan en zal hij ook niet te bewonderen 
zijn tijdens de Grote Prijs van België op Francorchamps. 

16. Zelfs de geblesseerde Thomas Vermaelen mag mee naar Praag. 
17. Cercle kwam achter , verloor dan nog de geblesseerde Jasjoek , maar kon uiteindelijk toch 

winnen. 
18. De geblesseerde Defour hinkt wat heen en weer tussen zijn Standard en de Duivels. 
19. De geblesseerde Nieuw-Zeelander Joshua Coppins eindigde als derde. 
20. Ajax speelt zonder de geblesseerde Vertonghen. 
21. Zij komen in de plaats van de geblesseerde Jan Vertonghen , de geschorsten Thomas 

Vermaelen en Marouane Fellaini en Ritchie De Laet die naar de beloftenploeg verhuist. 
22. De 40-jarige Schumacher zal bij Ferrari de geblesseerde Braziliaan Felipe Massa vervangen. 
23. Zij komen in de plaats van de geblesseerde Jan Vertonghen , de geschorsten Thomas 

Vermaelen en Marouane Fellaini en Ritchie De Laet die naar de beloftenploeg verhuist. 
24. De geblesseerde Frutos en Pareja zien dat Anderlecht Lokeren onderdruk zet. 
25. Twee weken geleden kondigde de 40-jarige Duitser nog aan dat hij de geblesseerde Felipe 

Massa zou vervangen , nu moet hij dus afzien van dat plan en zal hij ook niet te bewonderen 
zijn tijdens de Grote Prijs van België op Francorchamps. 

26. De medaille voor Depoortere en Schets is een verrassing , want Schets werd pas vlak voor 
het WK opgeroepen om de geblesseerde Iljo Keisse te vervangen. 

27. Doelman Wolgang Hesl , die aan de rust de geblesseerde Rost was komen vervangen , komt 
te laat. 

28. De Rouches rekenen onder meer op Gouden Schoen Milan Jovanovic om een goeie 
uitgangspositie af te dwingen , maar ze moeten wel de geblesseerde Steven Defour en de 
geschorste Mohamed Sarr missen. 

29. Bondscoach René Vandereycken heeft Jeroen Simaeys opgeroepen als vervanger voor de 
geblesseerde Vincent Kompany. 

30. Deze Philippe Flamand vervangt de geblesseerde Jerome Nzolo , met gemengd succes. 
31. De Braziliaan Kanu is in de spits de vervanger van de geblesseerde Frutos. 
32. Heel Anderlecht snakt naar de winterstop , dat weet de geblesseerde Mbark Boussoufa. 
33. Het is nog niet zeker of de geblesseerde Tom Boonen zal meegaan. 
34. Tegenstandster is de Française Marion Bartoli , die invalt voor de geblesseerde Serena 

Williams. 
35. Een sfeervol Sclessin ziet dat de geblesseerde Steven Defour alweer kan spelen. 
36. De geblesseerde Defour ziet dat Standard weinig echt gevaar creert. 
37. In de tussenstand voor de wereldbeker neemt Sven Nys de leiding over van de geblesseerde 

Niels Albert. 
38. De geblesseerde Tom De Sutter ziet dat Cercle al na 1 minuut op achterstand komt door een 

prachtig afstandschot van Barbé. 
39. Stepanek verving de geblesseerde Andy Roddick. 
40. De Italiaanse Formule 1-rijder Giancarlo Fisichella vervangt tot eind dit jaar de geblesseerde 

Felipe Massa bij Ferrari. 
41. De geblesseerde Nieuw-Zeelander Joshua Coppins blijft leider in de WK-stand. 
42. Een sfeervol Sclessin ziet dat de geblesseerde Steven Defour weer kan spelen. 
43. In afwezigheid van de geblesseerde Rutger Beke is het bij de Belgen vooral uitkijken naar 

Marino Van Hoenacker , die aan een sterk seizoen bezig is en naar tweevoudig winnaar Luc 
Van Lierde. 

44. Ze was sterker dan de Française Marion Bartoli , die de geblesseerde Serena Williams 
verving. 
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45. Cercle kwam achter , verloor dan nog de geblesseerde Jasjoek , maar kon uiteindelijk toch 
winnen. 

46. In totaal haakten nu al vier spelers af : Stijnen , Carcela , de geblesseerde Sonck en De 
Camargo. 

47. Bij de afwezigen horen Mudingayi , de geblesseerde Mpenza en Aelderweireld. 
48. De Portugezen , nog altijd zonder de geblesseerde Ronaldo , schakelden Bosnië-Herzegovina 

uit , de nummer twee uit de poule van België. 
49. De geblesseerde Gill Swerts valt weg. 
50. In de verdediging keert Pocognoli terug en is de geblesseerde Vandenborre er niet bij. 
51. De geblesseerde Nieuw-Zeelander Joshua Coppins eindigde als derde. 
52. Manchester City , de ploeg van de geblesseerde Vincent Kompany , haalde het met 2 - 0 

tegen Aalborg. 
53. Bondscoach René Vandereycken heeft Jeroen Simaeys opgeroepen als vervanger voor de 

geblesseerde Vincent Kompany. 
54. Cercle kwam achter , verloor dan nog de geblesseerde Jasjoek , maar kon uiteindelijk toch 

winnen. 
55. met of zonder de geblesseerde Frank Berrier , het is een wereld van verschil. 
56. De medaille is een verrassing omdat Schets pas vlak voor het WK werd opgeroepen om in te 

vallen voor de geblesseerde Iljo Keisse. 
57. In de selectie van de Rode Duivels wordt de geblesseerde linksachter Peter Van der Heyden 

van het Duitse Wolfsburg vervangen door Nicolas Lombaerts van AA Gent. 
58. Vossen speelt in de plaats van de geblesseerde Barda. 
59. Benieuwd of Henin bang is van de niet erg afgetrainde Bartoli die de geblesseerde Serena 

William mag vervangen. 
60. Na een halfuur komt Lukunku in de plaats van de geblesseerde De Camargo. 
61. Op het einde van de eerste helft vindt Geraerts Capon , de vervanger van de geblesseerde 

Sterchele gaat neer en strafschop. 
62. Het is nog niet zeker of de geblesseerde Tom Boonen zal meegaan. 
63. Cercle kwam achter , verloor dan nog de geblesseerde Jasjoek , maar kon uiteindelijk toch 

winnen. 
64. Zij komen in de plaats van de geblesseerde Jan Vertonghen , de geschorsten Thomas 

Vermaelen en Marouane Fellaini en Ritchie De Laet die naar de beloftenploeg verhuist. 
65. Spanje en Tsjechië / spelen finale Davis Cup Titelverdediger Spanje , zonder de geblesseerde 

Rafael Nadal , stond na het enkelspel al 2 - 0 voor tegen Israël. 
66. Met het behalen van de bronzen medaille leveren De Poortere en Schets een opmerkelijke 

prestatie , temeer omdat Schets pas vlak voor dit WK werd opgeroepen om de geblesseerde 
Iljo Keisse te vervangen. 

67. Fellaini is nog maar 20 en bij afwezigheid van de geblesseerde Steven Defour tekent hij 
autoritair de lijnen uit. 

68. Bij de afwezigen horen Mudingayi , de geblesseerde Mpenza en Aelderweireld. 
69. n afwezigheid van de geblesseerde Rutger Beke is het bij de 41 Belgen vooral uitkijken naar 

Marino Van Hoenacker , die aan een sterk seizoen bezig is en naar tweevoudig winnaar Luc 
Van Lierde. 

70. Een estafetteploeg zonder Gevaert en op dit moment ook zonder de geblesseerde Elodie 
Ouedraogo , het is even wennen. 

71. In laatste instantie werd Standard-verdediger Mulemo nog opgeroepen ter vervanging van 
de geblesseerde Deschacht. 

72. Ze was sterker dan de Française Marion Bartoli , die de geblesseerde Serena Williams 
verving. 

73. Manchester City , de ploeg van de geblesseerde Vincent Kompany , haalde het met 2 - 0 
tegen Aalborg. 

74. De geblesseerde Nieuw-Zeelander Joshua Coppins blijft leider in de WK-stand. 
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75. De Poortere , die moest invallen voor de geblesseerde Iljo Keisse , had halverwege nog 
uitzicht op het brons , maar hij kon z'n derde plaats niet vasthouden. 

76. De geblesseerde doelman Bailly , Van Damme en Deman zijn er niet meer bij . Op het WK 
atletiek in Osaka is Adrien DeghElt uitgeschakeld in de halve finales van de 110 meter 
horden. 

77. Zelfs de geblesseerde Thomas Vermaelen mag mee naar Praag. 
78. Milan Barros wordt foutief gestuit door doelman Kuszak , die eerder in de match de 

geblesseerde Van der Sar was komen vervangen : rood voor Kuszak en dus moet speler Rio 
Ferdinand tussen de palen. 

79. Na een halfuur komt de Congolees de geblesseerde De Camargo vervangen. 
80. Bij Ajax speelden de Belgen Vermaelen en Alderweireld . Manchester City , zonder de 

geblesseerde Kompany , haalde het met 2 - 0 van Aalborg. 
81. Eden Hazard , de speler met het nummer 10 , vervangt de geblesseerde Stijn De smet van 

Cercle Brugge. 
82. Manchester City , de ploeg van de geblesseerde Vincent Kompany , haalde het met 2 - 0 

tegen Aalborg. 
83. Alles samen 22 namen , de geblesseerde Mpenza en ook Alderweireld en Mudingayi zijn er 

niet meer bij. 
84. In de verdediging keert Pocognoli terug en is de geblesseerde Vandenborre er niet bij. 
85. Steve Ramon wordt vijfde en nadert in de WK-tussenstand tot op 43 punten van de 

geblesseerde leider Joshua Coppins. 
86. Het is nog niet zeker of de geblesseerde Tom Boonen zal meegaan. 
87. Hij vervangt de geblesseerde Vertonghen. 
88. Spannende maar weinig hoogstaande wedstrijd waarin Torhout , zonder de geblesseerde 

kapitein Tribou , gemakkelijk op voorsprong kwam , maar dan op een enthousiast Kortrijk 
botste. 

89. René Vandereycken heeft gisteren Wim De Decker opgeroepen als vervanger voor de 
geblesseerde Gill Swerts. 

90. De spitsen maakten de eerste twee Italiaanse treffers . Anders dan de uitslag doet 
vermoeden , moest Milan zonder de geblesseerde Clarence Seedorf nog flink strijd leveren 
tegen de taaie Tsjechen. 

91. Bailey tekent bij oostende Oostende heeft een vervanger gevonden voor de geblesseerde 
Lavor Postell. 

92. Rapaic vervangt wellicht de geblesseerde Conceição. 
93. Ze gaven wel weer goed weerwerk , maar de afwezigheid van een paar speelsters , 

waaronder de geblesseerde topschutter Fany Kimpe , was een te grote handicap. 
94. Twee jongens zijn er alvast niet bij : de geblesseerde Van Durme en de geschorste Antoons. 
95. Hillen maakte zijn competitiedebuut als vervanger voor de geblesseerde Staes. 
96. Naast de geblesseerde Bart Van Der Velde missen we drie geschorsten met Kris Bogaert , 

Filip Van Lembergen en Anthony De Coning. 
97. Bij KV Mechelen startte Pieter Crabeels in de plaats van de geblesseerde Wesley Vanbelle , 

waardoor het team van Peter Maes in een 3-5-2 veldbezetting startte. 
98. Gent miste de geblesseerde Mbark Boussoufa en dat was te merken aan het spel. 
99. In de selectie ontbreekt de geblesseerde Kevin Reyns. 
100. Wereldkampioen Jos Lansink en de geblesseerde Judy-Ann Melchior zijn de grote 

afwezigen. 
101. Al moesten wij het ook rooien zonder de geblesseerde routiniers Ernst en Hendryckx 

Reeksgenoot. 
102. De bezoekers moesten het doen zonder de geblesseerde spelverdeler Glenn Evens 

en in het begin van de eerste set leek het herschikte Zonhoven een erg moeilijke avond 
tegemoet te gaan. 
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103. Deze 19-jarige knaap proefstoomde een aantal malen in het Desselse B-team en 
werd nu aangeworven als vervanger voor de geblesseerde Rachid Saluhu. 

104. Davy Schollen * 90 min. , 0 goals , 0 assists , 0 gele kaarten Verving de geblesseerde 
Zitka in de uitmatch tegen Lille , waar hij wisselvallig speelde. 

105. Bij Supercupwinnaar Oostende vervangt jeugdproduct Tom Van Avermaet met 
shirtnummer 6 de geblesseerde Sam Van Rossom. 

106. Met Goots in de plaats van de geblesseerde Crabeels kwamen de Maneblussers na 
de rust echter nog in nauwe schoentjes. 

107. Colman verving de geblesseerde Losada in de basiself. 
108. Zo draagt de terugkeer van de geblesseerde Bart Van Hecke er ongetwijfeld toe bij 

dat wij in een sterkere periode zitten. 
109. Tom Soetaers kwam een kwartier voor het einde in voor de geblesseerde Ogunjimi 

en legde Vandenbergh vijf minuten later het openingsdoelpunt op het hoofd. 
110. . De geblesseerde Van der Vaart reist waarschijnlijk mee naar Duitsland , hoewel zijn 

speelkansen klein zijn. 
111. Sanah Malki reisde zondag met zijn ex-ploegmaats mee naar Leuven en flankeerde in 

de tribune de geblesseerde M'Bayoko en Mangubu. 
112. Met Courtois in de plaats van de geblesseerde Van Asch op de libero moest Hasselt 

in de eerste set lang op zoek naar het goede ritme. 
113. Onze landgenoot , die in afwezigheid van de geblesseerde Boulahrouz weer met 

Reinhardt naast zich speelde , liet zich nauwelijks op een foutje betrappen. 
114. Ook de geblesseerde Tsjech Grygera heeft nog weinig kunnen betekenen en de van 

Roda JC overgekomen linksbuiten Soetaers werd al snel gepasseerd door de jonge Roemeen 
Mitea. 

115. De geblesseerde Bart Cleymans kon tegen Mont sur Marchienne niet voluit gaan. 
116. Centraal achterin werd de geblesseerde Colpaert vervangen door Alan Haydock , 

wiens plaats op het middenveld werd ingenomen door de jonge Omonga , naast Richard 
Culek. 

117. Enkel de geblesseerde Serhat Akin komt er straks nog bij. 
118. Naast de geschorsten Culek en Gorius zal Cartier volgende week op Genk ook de 

geblesseerde Kalulika moeten missen. 
119. Juventus , zonder de geblesseerde spits Trezeguet , liet Barcelona rustig aanvallen. 
120. Wij gaan die wedstrijd in geen geval onderschatten want zelfs zonder de 

geblesseerde Roelandt zullen we bij de pinken moeten zijn. 
121. De slimme Tilburgers sloegen niettemin al in de achtste minuut toe , toen NAC het 

even zonder de geblesseerde Penders moest doen. 
122. Ook in de beslissende partij tegen de zwakke Patricia Wartusch , door het ontbreken 

van Schett en de geblesseerde Schwartz de kopvrouw van het Oostenrijkse team , kon 
Clijsters niet tippen aan haar normale niveau. 

123. AZ-trainer Adriaanse bracht in de tweede helft spits Nelisse in voor de geblesseerde 
Buskermolen. 

124. De geblesseerde Van Hoof werd aan de rust vervangen door Verheyen en die trof al 
bij zijn eerste baltoets raak. 

125. In afwachting van de terugkeer van de geblesseerde Lionel Messi , kiest Pekerman 
op rechts voor Maxi Rodriguez. 

126. Mikolajczak nam de plaats van de geschorst Vandaele over terwijl Taillieu de 
basisstek van de geblesseerde Callewaert innam. 

127. Paars-wit moet het straks doen zonder de geblesseerde Frutos ( dij ). 
128. Zonder de geblesseerde Guillemyn leidde een knappe Vanhoecke zijn team naar 24 - 

26 , maar de thuisploeg sloeg terug : 44 - 38 ( rust ). 
129. Tegen Astronauts kon de terugval mogelijk verklaard worden uit de afwezigheid van 

de geblesseerde spelverdeler Valmo Kriisa. 
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130. Spanje , terug bij de Champions Trophy na een afwezigheid van vier jaar , miste 
vandaag vooral een afmaker ; een speler als de geblesseerde Eduard Tubau. 

131. Hij verving toen de geblesseerde Alessandro del Pierro en werd een van de 
uitblinkers op het toernooi. 

132. OHL was wel gehandicapt door de afwezigheid van de zieke Van Impe , de 
geblesseerde Junius en de geopereerde Vanderstukken , maar moet het verlies toch vooral 
zoeken in het missen van de eigen kansen.. 

133. Na de rust kwam Kurt Hoste in de plaats van de geblesseerde Persijn. 
134. Hij moet bij Zwolle de geblesseerde Hristov vervangen. 
135. De 20-jarige vervanger van de geblesseerde Ceesay faalde niet. 
136. Vooral spelverdeler Joost Borremans , de vervanger van de geblesseerde Nico Freriks 

, beleefde bij zijn ex-club een moeilijke avond. 
137. Na mistasten van Boumsong , die de geblesseerde Gallas verving , kreeg McFadden 

zelfs een open kans. 
138. Doelman Jelle Evens ( broer van Bernt Evens en derde doelman van PSV ) speelde in 

de plaats van de geblesseerde David Van Steen. 
139. Van Wonderen heeft pas één keer met de spelersgroep meegetraind en was 

voorbestemd om op de bank te beginnen , maar start in de basis als de geblesseerde Chileen 
Acuña niet inzetbaar is. 

140. Feyenoord liet zich te ver terugdringen door PSV , dat met Johan Vonlanthen ( voor 
de geblesseerde Lucius ) zowaar jeugdige onbezonnenheid kreeg geïnjecteerd. 

141. In de derde set nam Rubacek de rol van de geblesseerde libero Callebert over. 
142. Bij Engeland was het de bedoeling Crouch en Gerrard te sparen wegens gevaar op 

schorsing , maar eerstgenoemde moest al na drie minuten de mat op voor de geblesseerde 
Owen. 

143. onder de geblesseerde keeper Deckers kreeg Grimbergen in de eerste helft twee 
doelpunten binnen. 

144. De Waalwijkers beschikten wederom niet over de geblesseerde Raimond Burgman. 
145. Met de gepasseerde Mbo Mpenza , de geblesseerde Steven Defour en de geschorste 

Moussa Dembele vallen drie aanvallers af uit de selectie voor Servië en Azerbeidzjan terwijl 
er geen enkele bijkomt. 

146. Topper Maaseik-Lennik MAASEIK Maaseik , zonder Rivera ( WK ) en de geblesseerde 
Prenen , bereidde de topper van zaterdag tegen Lennik voor met een extra rustdag en een 
oefenmatch tegen Wuppertal. 

147. Tijdens de finale van het Belgisch kampioenschap junioren diende Meert de 
geblesseerde doelman Emile Lacroix te vervangen en na een dijk van een wedstrijd zou Rie 
niet langer meer in de spits plaats nemen. 

148. Vorig seizoen kostte Davy De Nutte Kerksken flink wat punten toen hij de 
geblesseerde Michel Wittenberg moest vervangen. 

149. AZ , dat het in de tweede helft zonder de geblesseerde Van Galen moest doen , kon 
het duel rustig uitspelen. 

150. Leekens liet de geblesseerde Mbark Boussoufa opwarmen , ook al wist hij dat zijn 
goudhaantje niet eens de bank zou halen. 

151. Koeman betreurt het dat hij een eventuele samenwerking met de geblesseerde 
Ibrahimovic nog niet heeft kunnen uitproberen. 

152. In een snelle wedstrijd kwam Genk , met Ljubojevic voor bankzitter Vandenbergh en 
Da Silva voor de geblesseerde Chatelle voor het eerst aan de aftrap , na een kwartier op 
voorsprong. 

153. Een 19-jarige Oost-Vlaming die zijn debuutseizoen afwerkt in eerste klasse en als 
echte patron en met veel brains de geblesseerde Jaumin meer dan uitstekend verving. 
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154. Beenhakker had ook het geluk van de succescoach die invallersdoelman Hislop , tien 
minuten voor de aftrap opgeroepen voor de geblesseerde Kelvin Jack , een wereldpartij zag 
keepen. 

155. Hugo Broos kondigde aan dat Ogunjimi in aanmerking kwam om de geblesseerde 
Stojanovic te vervangen , maar koos voor Engelaar. 

156. En toch had het nog helemaal anders gekund . Brussels , zonder de geschorste 
Espartero en de geblesseerde Bruno , kwam niet vaak in het stuk voor , maar deelde wel 
enkele levensgevaarlijke counters uit. 

157. Na mistasten van Boumsong , die de geblesseerde Gallas verving , kreeg McFadden 
zelfs een open kans. 

158. De geblesseerde Olivier Van Der Bracht , die nauwgezet het optreden van de 
collega's volgde , kon zich met de nederlaag niet verzoenen. 

159. Merelbeke speelde tegen FAC Waarschoot zonder de geblesseerde Davy Joye. 
160. Maar het forfait van de geblesseerde Tom Van Hooste gooide roet in het eten. 
161. Een bal met de knie van Timo Dreesen zorgde nog voor het meeste gevaar " , merkte 

Mardulier , de vervanger van de geblesseerde Yves Van der Straeten , cynisch op. 
162. Bert Sleewaegen was één van de doelpuntenmakers in een partij die Ninove aanvatte 

zonder de geblesseerde Pieter De Rijck. 
163. Nog enigszins begrijpelijk mocht Kenny Thompson , een mogelijk alternatief voor de 

geblesseerde Nicolas Lombaerts , zoals vrijdag aangekondigd niet speelklaar zou geweest 
zijn. 

164. Na een botsing met de voor de geblesseerde Akpala ingevallen Habibou trapte hij 
duidelijk na , maar de vergevingsgezinde Johnny Ver Eecke hield het bij geel. 

165. Vens nam zijn plaats over . David Verhulst nam de plaats over van de geblesseerde 
Steve Verhulst. 

166. Hij nam de plaats over van de geblesseerde Biskri. 
167. De ploeg moest het stellen zonder ondermeer de geblesseerde Colpaert en Pil ( op 

weekend ). 
168. Tegen SV Izegem ontbreken de geel geschorste El Malqui en de geblesseerde 

Vangheluwe ( ontsteking lies ). 
169. De geblesseerde Justine Henin-Hardenne moet wel een prijs betalen voor haar 

forfait in Warschau. 
170. Zonder de geblesseerde Costa ( een maand out met een spierscheur in de lies ) , 

misten de Rouches aanvankelijk rust aan de bal. 
171. . Ik kon de coach overtuigen en hij vond mij een ideaal alternatief voor de 

geblesseerde Amerikaanse Sanford. 
172. Outgaarden Kende een complete offday , de geblesseerde Janssens kon als enige 

verontschuldiging gelden. 
173. Bovendien werd nogmaals duidelijk dat de geblesseerde Karami fel gemist wordt 

vooraan. 
174. Om de geblesseerde Nwadikwa te vervangen schudde trainer Guido Brepoels zijn 

halve middenveld door elkaar en in plaats van de geschorste Ruytinx stond niet El Abbadi , 
wel de nobele onbekende Kevin Janssens. 

175. Verving de geblesseerde Defour. 
176. Ik ben zeker niet traag en als linksvoetige was het logisch dat ik de geblesseerde 

Kevin Van Reusel verving. 
177. Zelfs zonder de geblesseerde Ricky Carmichael kon het team van Roger Decoster niet 

uit zijn evenwicht gebracht worden. 
178. Milan-coach Ancelotti liet Filippo Inzaghi op de bank voor Gilardino , waar hij een 

zitje naast Maldini kreeg , en kon evenmin een beroep doen op de geblesseerde Jaap Stam. 
179. In de derde set kwam Marquez in en nam Rubacek de rol van de geblesseerde libero 

Callebert over. 
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180. Genk heeft een vervanger voor de geblesseerde Ivan Bosnjak op het oog. 
181. Daan Van Gijseghem heeft op een schitterende manier de geblesseerde Kevin Hatchi 

vervangen. 
182. Er is hier ontzettend veel veranderd '' , erkent Edwin van der Sar , die acht jaar 

geleden als vervanger van de geblesseerde Ed de Goey zijn debuut maakte voor Oranje. 
183. Jonas Tanghe vervangt in doel de geblesseerde Van De Putte. 
184. Ze loste de geblesseerde Serena Williams af. 
185. SC Keerbergen Houwaart moest naar leider SC Keerbergen zonder geschorsten 

Maarten Piot en Verbeeck , zonder de zieken Coenen en Dewel en zonder de geblesseerde 
Valgaerts. 

186. Deleu startte opnieuw met trainen na een spierscheur en vijf weken afwezigheid . In 
de eerste helft verving hij de geblesseerde Bleyaert , maar aan de rust moest hij zelf 
geblesseerd van het veld. 

187. Behalve de geblesseerde Tom Van Grimbergen is iedereen beschikbaar. 
188. Coach Mestdagh moest het daarbij zonder de geblesseerde Tracy Wittebolle stellen 

en zag zowel Callens , als Rosseel en Mestdagh vroegtijdig met vijf fouten uitvallen. 
189. De eerste helft verliep in het voordeel van Male dat zonder de geblesseerde Claeys 

aan de aftrap verscheen. 
190. De Turkse international Emre Belözoglu besloot daarop de vrije trap uit een moeilijke 

hoek op doel te schieten maar stuitte op de vuisten van doelman Christian Abbiati die 
gisteren de geblesseerde Dida verving. 

191. Trainer Werner Debruyn kan op uitzondering van de geblesseerde Wim De Graeve ( 
liesblessure ) over de volledige kern beschikken. 

192. De 24-jarige aanvaller was tot voor kort een grote onbekende in het Europese 
voetbal , maar kreeg zijn kans in de nationale ploeg door de lange afwezigheid van de 
geblesseerde Marian Pahars , tot dan de meest bekende en trefzekere spits in het Letse 
voetbal. 

193. Hugo Broos verving de geblesseerde Gert Claessens achterin door Tomislav Mikulic. 
194. Eriksson krijgt tijd tot 9 juni om een vervanger voor de geblesseerde Rooney op te 

roepen , maar is niet geneigd om de 20-jarige spits links te laten liggen : " Dat hij met ons 
naar Duitsland vliegt , is een enorme impuls . ". 

195. Coach Geert Coppens haalde een punt tegen Bonanza zonder de geblesseerde 
Kenneth Van Der Elst. 

196. Na zijn lamentabele prestatie in Turkije mag Colin McRae tijdens de Rally van 
Australië niet langer de geblesseerde wereldkampioen Sébastien Loeb vervangen. 

197. De Zweden , met Allback in de plaats van de geblesseerde Ibrahimovic , rekenen op 
een gunst van hun landgenoot Eriksson en van de ploegmaats van Freddie Ljungberg ( 
Arsenal ). 

198. Jamie Carragher , die de geblesseerde Gary Neville vervangt , heeft lak aan het 
gespeculeer. 

199. Een eerste doelpoging van de vervanger van de geblesseerde Mark van Bommel 
strandde nog op de doelman , in tweede instantie was Lucius wel doeltreffend. 

200. Niet alleen de 20-jarige doelman Van Hoof speelde , als vervanger van de 
geblesseerde Heilmann , een puike wedstrijd , ook debutant Ferrat Teker , een 18-jarige Turk 
, stond meer dan behoorlijk zijn mannetje in het hart van de defensie. 

201. Zonder de geblesseerde Bosco maakte Brussels geen schijn van kans tegen een gretig 
Bergen. 

202. Smout moest het wel doen zonder de geblesseerde Beghin. 
203. Seppe Van Gulik kwam aan de aftrap in plaats van de geblesseerde Bart Hillen. 
204. De vervanger van de geblesseerde Stijn Meert begon bij GBA weer als bankzitter , 

maar kreeg tien minuten voor de rust het signaal om op te warmen . 
205. De geblesseerde Devisscher ruimde plaats voor Isaias. 
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206. Jonas Tanghe vervangt de geblesseerde Van De Putte in doel. 
207. Mohamed Konate verving de geblesseerde Said Karani. 
208. Tegen Oostnieuwkerke ontbreekt de geblesseerde Bostoen en de geschorste 

Duquesne. 
209. De gewezen speler van RBC Roosendaal mocht na de pauze invallen voor de 

geblesseerde Kurt Rombouts. 
210. De clubleiding van Antwerp Giants beslist eerstdaags of het budgettair mogelijk is om 

een interim aan te werven voor de geblesseerde Norvell. 
211. Met een 4 op 5 beperkte Dupont de schade en na 10 - 15 zette Bree , zonder de 

geblesseerde Jenkins , met een 12 - 2 via Cantamessa de wedstrijd naar zijn hand. 
212. Alle aandacht ging gisteren , net als de voorbije dagen , naar de geblesseerde 

Francesco Totti. 
213. Brugge 2000 kan voorlopig niet rekenen op de geblesseerde Kurt Hongerloot. 
214. Hij verving na twintig minuten de geblesseerde Snyders. 
215. Na mijn avontuur in Moskou ben ik hier terechtgekomen waar ik als vervanger voor 

de geblesseerde Van Rossom fungeerde. 
216. De geblesseerde Fransman Sébastien Loeb was eerder al zeker van de wereldtitel. 
217. De talentvolle aanvaller maakte voor de pauze , als invaller voor de geblesseerde 

Torma , twee doelpunten. 
218. Vandereycken kan opnieuw een beroep doen op Kompany , maar ditmaal valt de 

geblesseerde Pieter Collen af. 
219. Inter , dat het moest stellen zonder de geblesseerde spits Vieri en geschorste 

middenvelder Cristiano Zanetti , werd na rust ver teruggedrongen. 
220. Een selectie van zes turnsters , zonder onder anderen de geblesseerde Verona van 

de Leur , moest alleen gastland Italië voor laten gaan . Italië verzamelde na vier onderdelen 
143,400 punten. 

221. Aan de rust moest Francky Dury nog een tweede wijziging doorvoeren in de 
verdediging : de geblesseerde Stijn Minne werd vervangen door Guy Veldeman. 

222. Albert Cartier voerde bij de Brusselaars drie wijzigingen door : Kargbo , Culek en 
Gorius kwamen in de ploeg ten koste van Sillah , Petö en de geblesseerde Sanogo. 

223. Doelman Gunther De Spiegeleer verving de geblesseerde Penne met brio. 
224. De 24-jarige goalie mocht vorige week tegen Eupen de geblesseerde Nico Baert 

komen vervangen. 
225. Vrijdag na de training kreeg Sven Vandenbroeck van trainer Trost te horen dat hij 

tegen Gent aan de aftrap zou komen in de plaats van de geblesseerde Timothy Dreesen. 
226. Trainer Houben hoopt de geblesseerde Bikkemberghs ( verrekking kuit ) nog deze 

week te recupereren. 
227. De vervanging van de geblesseerde Vansummeren door Thierry Marichal , was dat 

om Philippe Gilbert te plezieren ?. 
228. Even over 15 uur renden de spelers nog steeds met tester Marcello , maar zonder 

Rode Duivel De Vlieger en de geblesseerde Roussel het veld op voor een training. 
229. Monaco , de andere concurrent in groep C , trok eerder dit seizoen Real Madrid-

aanvaller Fernando Morientes aan voor de geblesseerde topscorer Shabani Nonda. 
230. Hij heeft lang moeten knokken om terug te keren maar mocht zaterdag toch al meer 

dan een halfuur spelen toen hij de geblesseerde Salumu mocht vervangen. 
231. Na de pauze nam Passendale het initiatief , maar het botste op een attente 

reservedoelman Parrein die kort daarvoor de geblesseerde Calliau was komen vervangen. 
232. Van Marwijk koos er bewust voor zijn team zo min mogelijk te veranderen , 

waardoor de verdediger de plek innam van de geblesseerde De Nooijer. 
233. Gisteren trainde zijn selectie in Dumbarton zonder de geblesseerde Steven Pressley . 
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234. Voorstopper Ouedraogo , vervanger van de geblesseerde Zomer , taxeerde de 
wanhoopspoging van Addo verkeerd en zag tot zijn verbijstering hoe Kezman FC Twente-
keeper Paauwe met een fraaie lob passeerde : 1 – 0. 

235. Voor de trip naar Olbak-Bissegem kan Verstraete nog niet rekenen op de 
geblesseerde Thierry Lannoo. 

236. Van de week komen Ben Hardy en Ivan Marquez terug van het WK in Japan en kan 
ook de geblesseerde middenman Pajusalu de trainingen hervatten , vervolgt Wybo. 

237. Zonder de geblesseerde Heremans verloor GR Katelijne het degradatieduel op Ezaart 
met 2 – 1. 

238. Netezonen kan geen beroep doen op de geschorste Put en de geblesseerde 
Vandenbergh. 

239. De Finnen , zonder de geblesseerde oud-Ajacied Litmanen , trokken de Nederlandse 
linies uit elkaar door talloze positiewisselingen. 

240. Een probleem voor Frank Vercauteren , die ook al de geblesseerde Mark De Man 
moet missen. 

241. Bij Standard verving Kovalenko de geblesseerde Conceição. 
242. . De afwezigheid van de geblesseerde Gerald Sibon doet zich nadrukkelijk voelen in 

het Friese kamp. 
243. Setstanden : 22 - 25 , 24 - 26 , 18 - 25 Vosselaar 0-Eisden 3 - Eisden , zonder de 

geblesseerde Parisi en de zieke Hansen , kon in de eerste set bij 6 - 8 een eerste kloof slaan. 
244. Mede gedwongen door de absentie van de geblesseerde Erik Dekker ( viervoudig 

etappewinnaar ) mikt de Rabobank-ploeg op sprintsucces in de eerste week. 
245. De derde wissel kwam er noodgedwongen : zoals verwacht moest de geblesseerde 

Kompany ( lies ) forfait geven. 
246. Frankie Vercauteren haalde Vincent Kompany - hersteld van zijn rugblessure - naar 

de verdediging waar hij de geblesseerde Hannu Tihinen verving. 
247. En met de wereldbekerzege van Italië in het achterhoofd hebben we met Allesandro 

Ballan en Leonardo Scardelli ( die de geblesseerde Benatti vervangt ) voor Italiaanse inbreng 
gezorgd , waarmee we de vele Limburge Italianen hopen warm te maken voor ons 
wielerspektakel. 

248. Naast de geschorsten Culek en Gorius zal het volgende week op Genk ook de 
geblesseerde Kalulika moeten missen. 

249. Pas dan is de finale haalbaar , meent de geblesseerde Bruggeling. 
250. Met de geblesseerde Nico Van Kerckhoven en de geschorste Stef Wils verdwijnt zijn 

centrale as in de verdediging. 
251. Niet Deschacht , wel De Decker vervangt Swerts Bondscoach René Vandereycken 

heeft gisteren een vervanger opgeroepen voor de geblesseerde Gill Swerts. 
252. In een snelle wedstrijd kwam Genk , met Ljubojevic voor bankzitter Vandenbergh en 

Da Silva voor de geblesseerde Chatelle voor het eerst aan de aftrap , na een kwartier op 
voorsprong. 

253. Anthony Portier verving de geblesseerde Gjuzelov. 
254. Als vervanger van de geblesseerde Simons Kuipers heeft schaatser Jan Bos bij de 

wereldbekerwedstrijden in Heerenveen de 1.000 meter gewonnen en zich geplaatst voor de 
WK afstanden. 

255. Zonder de geblesseerde opposite Rabaut , wel degelijk vervangen door Mulier , had 
de leider het ook in sets twee en drie niet makkelijk om Poperinge af te houden. 

256. Onze landgenoot , die in afwezigheid van de geblesseerde Boulahrouz weer met 
Reinhardt naast zich speelde , liet zich nauwelijks op een foutje betrappen. 

257. . Als wij zondag zagen hoe Sandy Barbieux bijvoorbeeld de geblesseerde Jeroen De 
Beleyr verving en de werkelijke motor was van het team. 

258. Alleen de geblesseerde Matoukou ontbrak en werd vervangen door Mikulic. 



A relieved Beatrix and a depressed Wilders 

 

82 
 

259. De Waaslanders moeten het nog steeds zien te klaren zonder de geblesseerde Arnar 
Gretarsson. 

260. Met Goots in de plaats van de geblesseerde Crabeels kwamen de Maneblussers na 
de rust echter nog in nauwe schoentjes. 

261. Door de afwezigheid van de geblesseerde Lion speelde Van Praet centraal achterin 
met Hoornaert. 

262. Nog enigszins begrijpelijk mocht Kenny Thompson , een mogelijk alternatief voor de 
geblesseerde Nicolas Lombaerts , zoals vrijdag aangekondigd niet speelklaar zou geweest 
zijn. 

263. Nico Vaesen keepte als vervanger van de geblesseerde Sven Van der Jeugt een solide 
wedstrijd. 

264. Op het einde van de vorige competitie werd mij gevraagd de geblesseerde 
doelvrouw Debbie Dhondt tijdelijk te vervangen , zegt Virginie. 

265. Maar coach Sven-Göran Eriksson beseft dat zijn defensie zonder de geschorste Rio 
Ferdinand en de geblesseerde Woodgate kwetsbaar blijft. 

266. Zonder zijn op nandrolon betrapte architect Titov en de geblesseerde verdedigers 
Onopko en Ignatovitsj leunt Rusland op de oudjes Mostovoi en Alenitsjev , al kan de jonge 
aanvaller Boelikin uitgroeien tot dé ontdekkingvan de Europese titelstrijd. 

267. FC Sevilla speelde zonder de geblesseerde Dragutinovic 1 - 1 bij Zenit St-Petersburg , 
maar had thuis ruim gewonnen. 

 
Een winnende: 
 

1. Een winnende Kate Ryan levert dus een superpromotie op voor de Franstalige 
Gemeenschap. 

2. De Embassy-finale van begin dit jaar met een winnende Van Barneveld hield bijna vijf 
miljoen mensen aan de buis gekluisterd. 

3. Een winnende Nys blijft mooi om te zien. 
 
De winnende: 
 
Geen resultaten. 
 
Een protesterende: 
 

1. Ik had een protesterende Leonor meegenomen , want je weet dat ze alles wat naar politiek 
ruikt geweldig saai vindt en ik had het idee dat hier nog het meeste te beleven zou zijn. 

2. De match leek te ontaarden : eerst slikte een protesterende Sterchele geel , daarna kreeg 
Milenkovic na een wilde tackle ook geel. 

3. Een kwartier voor tijd kreeg een protesterende Debo een tweede gele kaart aangesmeerd 
zodat Lauwe het laatste kwartier nog voor stereotiepe druk zorgde. 

4. Ook de assistenten van De Bleeckere deden het behoorlijk . Hermans zat telkens goed bij de 
buitenspelregel , Vromans kreeg ondanks een protesterende Rooney na een fel betwiste 
doeltrap van de camera's het gelijk aan zijn kant. 

5. Tot overmaat van ramp werd een protesterende Josemar bij deze fase uitgesloten met een 
rode kaart. 

6. rust liet De Bleeckere zich niet vangen aan Rooney , die twee man opzocht en een fout wilde 
uitlokken . Ook de assistenten deden het behoorlijk . Hermans zat telkens goed bij de 
buitenspelregel , Vromans kreeg ondanks een protesterende Rooney na een fel betwiste 
doeltrap het gelijk aan zijn kant van de camera's. 

 
De protesterende: 
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1. Geroep en getier alom maar de elfmeter kwam er niet , wel geel voor de protesterende 

Carlier. 
2. Zo liet hij in volle offensief van OHL een speler van Ronse een minuut lang onbeweeglijk 

liggen en gaf dan geel aan de protesterende Greven. 
3. Die twee beginnen te knokken en nog voor scheidsrechter Luinge ingrijpt , stuurt aanvoerder 

Paul Bosvelt Kalou weg wegens onsportief gedrag , nadat Bosvelt eerst nog de protesterende 
Van Persie een tik voor zijn hoofd heeft gegeven. 

 
Een emotionele: 
 

1. Liefs een emotionele en verwarde Dieke. 
2. Nu , de gemeenschappelijke deler van een emotionele Asthor , een slapende Miss_Poubelle 

en een wazige Zientje zorgt voor leuk taferelen : - ). 
3. Op weg terug naar Amerika weerhield filmregisseur Allan Dwan een emotionele Jack van 

zelfmoord door op hem in te praten. 
4. Een emotionele Roger Federer krijgt de trofee uit handen van André Agassi. 
5. En zelden zo een emotionele Federer meegemaakt. 
6. Met een feestelijke plechtigheid neemt een emotionele president Musharraf afscheid als 

opperbevelhebber van het leger : Morgen wordt Musharraf voor een tweede ambstermijn 
beëdigd als president. 

7. Een emotionele Marion Jones bekent dat ze doping heeft gebruikt voor de Spelen van 
sydney in 2000. 

 
De emotionele: 
 

1. De emotionele Boissevain was zelfs bereid dit selectiemechanisme actiever te doen 
toepassen. 

2. Er waren twee maanden voorbij gegaan en we waren ervan overtuigd dat we ld na een 
dergelijke periode niet meer terug konden geven aan de emotionele Anthony. 

3. Jones was bijna platgedrukt door de emotionele Bill toen hij zijn zoon uit het gat had gered , 
met een gebroken been , maar levend en - uiteindelijk - wel. 

 
Een boze: 
 

1. Volgende keer : een boze Amanda. 
2. Het vliegtuig maakt zich klaar om te vertrekken en laat een boze meneer Allen achter. 
3. Dat leidde tot een boze generaal Krstic die opdracht gaf om daarover gegevens te gaan 

verzamelen. 
4. Een boze wenende gefrustreerde thor , ai heb al wat meedelijden. 
5. Wij stellen voor dat Mittler zijn ontslagpremie stort in een nieuw nationaal fonds voor 

werkgelenheid , dat verder gespijsd wordt met een crisibelasting van 1 % op de groortste 
fortuinen ( boven 1 miljoen euro ) . " , zegt een boze Mertens. 

6. Waarom de Radio 2-makers vooral slecht scorende singles willen promoten is onduidelijk , 
sneert een boze Marc Coenegracht in Het Laatste Nieuws ( 05.08.08). 

7. Wij stellen voor dat Mittler zijn ontslagpremie stort in een nieuw nationaal fonds voor 
werkgelenheid , dat verder gespijsd wordt met een crisibelasting van 1 % op de groortste 
fortuinen ( boven 1 miljoen euro ) . " , zegt een boze Mertens. 

8. . Later kwam Peter de Grote terug , waar hij een boze Gerrit Kist aantrof : Peter de Grote had 
namelijk zijn huur niet betaald. 
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9. Een boze café-eigenaar nam op en blafte dat hij spijt had dat hij de advertentie had geplaatst 
: hij had meer dan honderd telefoontjes gekregen en had de hele dag aan de telefoon 
gezeten om mensen af te wijzen. 

10. Ik pak de telefoon en krijg een boze Anouk aan de lijn : ' Mijn stagebegeleidster , de juf van 
groep 3 , die trut , heeft gezegd dat ze de klas te druk vindt en met mij erbij kan ze niet goed 
lesgeven , zegt ze. 

11. Peter , een boze Jeltsin die vertrekt , vervolgens berichten over de Russische wil om mee te 
werken aan een oplossing , hoe moeten we dat zien ? 

12. Een boze Franse minister van Transport. 
13. Ze hadden hem nooit tegen deelname aan de operatie Srebrenica gewaarschuwd , zo zei een 

boze Ter Beek. 
 
De boze: 
 

1. Het is zo ver , de boze Pippy moet onder het mes. 
2. Verbannen . Door de boze koningin Bavmorda. 
3. ? yasmina de boze mina ; - ) 
4. yasmina de boze mina ; - ) 

 
Een jammerende: 
 

1. Na die mededeling loodsten verpleegsters een jammerende Eva naar de gang. 
2. Een jammerende Tom Waits zet de toon : " You gotta keep the devil way doooown in the 

hole ! " 
 
De jammerende: 
 
Geen passende resultaten. 
 
Een gemene: 
 

1. Kevin Costner gaat samen met Sean Connery een gemene Robert De Niro te lijf. 
 
De gemene: 
 

1. de gemene Lyckety Splyt en mijn man B. Rabbit. 
2. De leiders van Zartha ontvluchten hun planeet ... ... om uit de handen van de gemene 

Kylothian Serleena te blijven. 
3. In tussentijd hebben Johan en het mannetje het nodige te stellen met een edelman en diens 

mooie dochter Rosita ( Rosemarie Bergmans ) , waarop Johan verliefd wordt , de gemene 
jonkheer De Sénancourt ( Alex Cassiers ) die ook op het meisje uit is en de woeste Indiaan 
Otorongo , in dienst van de edelman. 

4. Candy begint bij de familie Legan te werken , maar daar wordt haar het leven zuurgemaakt 
door de gemene Nick en zijn zusje Eliza. 

5. Toen in Tyrus de vijfjaarlijkse spelen in tegenwoordigheid van de koning werden gehouden , 
zond de gemene Jason er als afgevaardigden van Jeruzalem Antiochenen heen met 
driehonderd drachmen zilver voor het offer aan Herakles. 

6. Daarna ontbood hij de bezetting van de burcht , en toonde hun het hoofd van de gemene 
Nikanor en de hand , die de godslasteraar brutaal tegen de heilige woning van de Almachtige 
had uitgestoken. 

7. De gemene koning Miraz , oom van de rechtmatige prins Caspian , regeert met ijzeren hand 
over Narnia. 
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8. Nu zien we Nikki Blonsky als Tracy , Michelle Pfeiffer als de gemene Velma , Christopher 
Walken , maar wie echt opvalt is John Travolta in de rol van Tracy’s moeder. 

9. " Young hearts run free '' , haar grote hit in 1976 , ging over haar huwelijk met de gemene en 
dominante Jimmy James , die ook haar manager was. 

10. Vorige kerstvakantie was de film rond de vier Pevensiekinderen die via een geheimzinnige 
kleerkast in het rijk van Narnia belanden om daar samen met de machtige leeuw Aslan de 
strijd aan te binden tegen de gemene heks Jadis , een kaskraker van jewelste. 

11. Wanneer hun ouders overlijden , worden ze naar de gemene graaf Olaf gebracht. 
12. Ik speel Smee , de handlanger van de gemene Kapitein Haak. 
13. Leven van jonge Leonardo DiCaprio wordt er niet vrolijker op wanneer zijn moeder Ellen 

Barkin de gemene Robert De Niro als vriend neemt. 
14. Beantwoord ook deze vraag : wie speelt in de jongste K3-film de gemene Tovenaar Zonder 

Naam ? 
15. Of Joan Collins , de gemene Alexis uit de tv-serie Dynasty , die verrassing veinst. 
16. Tijdens zijn zoektocht komt hij een hele reeks vreemde personages tegen , waaronder de 

incompetente tovenaar Schmendrick en de gemene koning Haggard. 
17. Maar het land waarop ze leven wordt ook begeerd door de gemene Robbie Coltrane , en 

wanneer hij het niet weet te bemachtigen stuurt hij overheidsinspecteurs en sociaal werkers 
op het gezin af. 

18. De Minimoys leven in harmonie met de natuur , maar hun land wordt bedreigd door de 
gemene Maltazard ( stem van David Bowie / Koen van Impe ). 

19. Babar , zijn vriendinnetje Celeste en het pientere aapje Zephir worden geconfronteerd met 
de gemene neushoorn Rataxes en zijn neushoornsoldaten. 

20. De gemene miljardair Darrius Sayle wil namelijk alle kinderen via een speciaal computervirus 
hersenspoelen. 

21. Een moedig jongetje , Yotan , verzint een plan om Kerstmis te redden uit de klauwen van de 
gemene Baziel. 

 
Een blije: 
 

1. Groets , een blije Bep ! 
2. Een blije Priya 
3. Liefs van een blije Hetty 
4. Groetjes van een blije Moos 
5. groetjes van een blije Purk , die weer eens zich realiseert hoe blij ze met Ouders Online is. 
6. Veel groeten van een blije Liza 
7. Tot later en liefs van een blije , hoopvolle Barbara en een waterratje. 
8. Liefs van een blije Anita 
9. " ik steek Verhofstadt langs rechts voorbij"(zijn boek verkocht tot dusver nog maar 2500 

exempl)lacht een blije Dedecker in Het Laastste Nieuws . 
10. ' Het is zijn eigen schuld , ' zei een blije Koigi wa Wamwere toen hij hoorde dat zijn goede 

vriendin Wangari Maathai de Nobelprijs had gewonnen. 
11. Ook wat thematiek betreft ziet een blije Van de Voorde een retour naar hoe het was. 
12. We zagen na afloop toch een blije Henin : een opluchting dat zij in eigen land dit toch wel 

gedevalueerde tornooi kon winnen. 
13. De bondscoach heeft zijn selectie gemaakt op basis van het parkoers en uiteraard in functie 

van kopman Tom Boonen , vertelt een blije Jurgen Van Goolen. 
14. Vorige week hebben we de gruwelijke afloop van Julie en Mélissa meegemaakt , vandaag 

zagen we een blije Laetitia. 
15. Als presentatrice van het VRT-programma ' De Rode Loper ' maakte een blije Yasmine het 

nieuws zélf bekend , tussen het andere societynieuwtjes door. 
16. Hier gaat iedereen kameraadschappelijk met elkaar om , besluit een blije Wijnants. 
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17. Eindelijk eens een wedstrijd zonder problemen , vertelde een blije Jochem Coox. 
18. Het was een fijn feest geweest , met een blije Paul. 
19. Het heeft veel zweet gekost om uiteindelijk aan de finish te geraken , vertelde een blije Bert 

Bosmans zondagavond in het wagenpark in Francorchamps. 
20. Dit is zonder twijfel mijn mooiste overwinning , nadat ik twee weken geleden al een eerste 

keer aan het feest was in Wielsbeke , aldus een blije Rosseel. 
21. De bondscoach heeft zijn selectie gemaakt op basis van het parkoers en uiteraard in functie 

van kopman Tom Boonen , vertelt een blije Jurgen Van Goolen. 
22. De bondscoach heeft zijn selectie gemaakt op basis van het parkoers en uiteraard in functie 

van kopman Tom Boonen , vertelt een blije Jurgen Van Goolen. 
23. " Het rapport zuivert onze naam '' , aldus een blije Westra. 
24. Ik finishte al zeven keer als tweede en mikte nu eindelijk recht in de roos , aldus een blije 

Reynvoet. 
25. Wat een thriller '' , stamelde een blije Calabro. 
26. Bovendien is het voor onze nieuwe mandatarissen tegelijk een stimulans om verder te 

werken zoals we bezig waren , zegt een blije burgemeester Koenraad Degroote. 
27. Met deze overwinning nemen wij nu ook de leiding in het kampioenschap van onze klasse , 

aldus een blije Zonhovenaar. 
28. De bondscoach heeft zijn selectie gemaakt op basis van het parkoers en uiteraard in functie 

van kopman Tom Boonen , vertelt een blije Jurgen Van Goolen. 
29. De goal was knap en de strafschop terecht , aldus een blije trainer Hans Visser. 
30. Nu gaan wij vieren , besloot een blije Bert Longin met een brede glimlach. 
31. Het is meer dan verdiend , aldus een blije Chris Van Wassenhove. 
32. Het was een vermoeiende wedstrijd , vertelde een blije Kelly. 
33. We willen Hoboken niet onbestuurbaar maken , reageert een blije Mie Branders , die de 

PVDA+-lijst trok. 
34. " Een blije Marka mocht als Brusselaar tussen een bende Walen op het geïmproviseerde 

podium van de Spiroudrôme. 
35. Vive la France ! ' aldus een blije Gus van Sant gisterenavond bij het in ontvangst nemen van 

de Gouden Palm in Cannes. 
36. Zolang het sportief blijft heb ik daar geen bezwaar tegen , dat is nu éénmaal het lot van een 

pure spits , aldus een blije Nicolaes. 
37. Hij heeft twee persoonlijkheden in zich : een melancholische en een blije Smith : Ik ben 

inderdaad gespleten. 
38. ZEGNA WORDT HONDERD Een blije Gildo Zegna onlangs in Interview. 
39. Een blije hein. 
40. En als je dat doet , heb je een blije Wawrinka. 
41. Een blije Jan Becaus in het TV1-journaal. 
42. Met recht en reden werd de enorme Cup Royal dus in de handen van een blije Tim Bayens 

gestopt. 
 
De blije: 
 

1. Via websites die niet bestonden , e-mailadressen die automatische ' error'-berichten hadden 
verstuurd en de blije Jopie van de afdeling P was ik geen steek verder gekomen . 

 
 
Een blozende: 
 

1. Ze pakt een blozende Steve beet om het te demonstreren. 
2. Nadat hij zich met een glas ( of twee ) Guinness wat moed had ingedronken , was de 

bokskampioen in een ligstoel gaan zitten en had hij een tamelijk hartstochtelijk gesprek 
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aangeknoopt over de status van het amateurboksen in Ierland met niemand minder dan een 
blozende Bahar. 

3. En in 2001 portretteerde Sara van der Heide zichzelf als een roze opblaaspop , die aan tafel 
zat met een blozende Beatrix. 

4. Een blozende Kim Catrall : " Kim Catrall , de Sex and the City-ster , kwam haar boek 
promoten. 

5. Maar ik voetbal nog het liefst van al , lacht een blozende Kevin De Putter die er zopas een 
spelletje badminton opzitten heeft. 

6. Een blozende dokter Soe weet onmiddellijk uit welke hoek de wind waait , en wordt plots 
een andere vrouw. 

7. En er is de grond die een blozende Hero - verward als zij is - zachtjes met de voet en een 
neergewende blik streelt , terwijl zij het witte met brokaat versierde kleed op haar schouders 
schikt en herschikt. 

8. ik wacht graag het bewijsmateriaal van een blozende Martijn Jonk af ;) 
 
De blozende: 
 

1. Wat de twee andere wijzen betreft laat Bramer de blozende Caspar eruitzien als helemaal , 
hopeloos Hollands ( werkte hij in de traditie die een kunstenaar toestond zijn beschermheer 
te schilderen als een van de wijzen ? ) , maar hij heeft de kale , bebaarde Melchior exotischer 
gemaakt en hem gelaatstrekken gegeven die als Joods of Armeens kunnen worden. 

2. Meer kreeg de blozende Leterme niet , want toen Uytterhoeven vroeg om die 
aaibaarheidsfactor te demonstreren , bleef Tanghe zedig stilzitten. 

3. Haar man is de blozende kok Jean-François Van Vlemmeren. 
4. Je kunt er rustig vanuit gaan dat het een weldoordachte campagnestunt van de blozende 

bewindsman H. Nawijn is. 
5. Een boot is een heel eigen wereld van geluiden : golven die zachtjes aan de scheepsromp 

likken , de generator die op gang komt , de sandalen van de blozende Turkse scheepsjongen 
Ismaïl die voorbij de patrijspoorten klepperen. 

 
Een woedende: 
 

1. Dat is onaanvaardbaar , aldus een woedende Troost. 
2. Een woedende Franken belde Brantz op en stelde hem op de hoogte van zijn ervaringen met 

de staf van Sector North East. 
3. Dit moest hij bekopen met zijn leven , want een woedende Hannie wierp een tv bij hem in 

bad. 
4. Een woedende Filips snauwde zijn neef cynisch toe : " Le roi est jeune ! 
5. Ze vluchtte toen Albus Perkamentus ten tonele verscheen , en werd achtervolgd door een 

woedende Harry Potter , die vastberaden was zijn peetvader te wreken. 
6. Goering , die had verzekerd dat geen bom op Duitsland zou vallen , leed gezichtsverlies en 

werd door een woedende Hitler op het matje geroepen. 
7. ' Nooit ! ' schreeuwde een woedende Brunetto en hij sprong naar achteren. 
8. Juanito had me dit nog niet horen zeggen of hij verliet het vertrek , en enkele minuten later 

stond er een woedende Vincentón tegenover me die me verbood , míj verbood , die ? ... 
koopman ... luistert u toch , luistert u nou toch eens wat voor een heerschap hij is , ' te 
benoemen. 

9. Maar je had geen angstige B?ez voor je , maar een woedende Trujillo , die niet genoeg 
ruimte had in de salon waarin hij als een dolle stier rondliep. 

10. Een woedende Catherine peilde de geest van diep wantrouwen die uit deze eisen sprak. 
11. Dat zou wel een fraai gezicht zijn geweest : een woedende Waris , die briesend langs de 

oever van een rivier rende als een op hol geslagen veulen. 
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12. En niet alleen ging ze niet weg toen de zogenaamde uitverkorene haar dat gelastte , maar ze 
liet zich zelfs door een woedende Marie-Thérèse , die eindelijk haar moment van glorie had , 
naar de deur slepen. 

13. want louter het feit dat hij bestond was al een belediging voor een woedende don Ricardo 
14. En dan verwacht ze van mij dat ik in mijn eentje een woedende Colthar onder ogen kom ? 
15. Een woedende Servische premier Kostunica heeft de ambassadeur uit Washington 

teruggeroepen , en wil ook alle andere ambassadeurs terugroepen uit de landen die Kosovo 
erkennen. 

16. In 2001 reisde een woedende premier Kok af naar Downingstreet 10 omdat ie ook bij een 
werkdiner van de grote drie wilde zijn. 

17. Ze mogen van geluk spreken dat ik hen niet betrapte ! " aldus een woedende Claude 
Ghesquière. 

18. Een woedende Janet is meteen beginnen diëten. 
19. We zijn de competitie een kwartier te laat ingestapt , zou een woedende Harm van 

Veldhoven achteraf verklaren. 
20. Als dit besluit niet wordt gewijzigd , komen er geen verkiezingen maar toewijzingen van 

zetels ' , zei een woedende Mirdamadi. 
21. Een hardnekkig gerucht wil dat een woedende president Chirac daarop reageerde met de 

dreiging desnoods onmiddellijk zijn eigen Commissaris terug te trekken. 
22. Een woedende Jan Verheyen : " 't Kan me dus echt niet schelen wie ze pakken , hé Stijn. 
23. Nooit zet ik nog een voet in het Jan Palfijn , al geven ze me 20 miljoen , aldus een woedende 

De Cock. 
24. Maar ik beschouw de F 1 niet langer als een sport " , aldus een woedende Alonso. 
25. Door een woedende Verhofstadt ?. 
26. Na affluiten kreeg ook een woedende doelman Engelborghs nog geel. 
27. Dit is een zege voor dierenverkrachters , reageerde een woedende Michel Vandenbosch van 

Gaia. 
28. " De oppositie heeft gewonnen maar zoals gewoonlijk weigert 14 maart zijn verlies toe te 

geven " , zegt een woedende Mario Chamoum ( 25 ). 
29. Anderzijds meldt een woedende Eric van Vuren dat hij zich bedonderd voelt en spijt heeft 

van zijn stem op het CDA : " Waarom luistert het CDA nooit ?” 
30. De uitverkoop van onze burgerrechten is begonnen ' , aldus een woedende Johanna 

Boogerd , EPrapporteur over dit onderwerp. 
31. Een woedende Kasparov moest opgeven. 
32. Volgens de aanklaagster gaf een woedende Tom G. de chauffeur een slag op de kaak en een 

fikse trap tegen het been. 
33. " Ik wil eerst de bewuste VTM-uitzending zien " , zei een woedende Leo Theyskens. 
34. Een fout aan de middenlijn en een handsbal bij een aanval werden een woedende De Broyer 

fataal. 
35. " Je hebt al een paar jaar van je leven als tennisser weggegooid , je mag nu geen set meer 

weggeven '' , beet een woedende Carr Verkerk toe , nadat Okun de derde set met 6 - 1 in de 
schoot kreeg geworpen. 

36. Een woedende burgemeester van Haarlemmerliede , Van Hoogdalem , zei vorige week dat 
Schiphol zowel de inwoners van Haarlemmerliede als de Tweede Kamer in de maling heeft 
genomen. 

37. Een woedende Kim toonde zich een slechte verliezer , zijn plaaggeest Willem-Alexander 
werd uitgebreid gefêteerd. 

38. Een woedende Lambrecht verliet tien minuten voor affluiten de tribune , had voordien zijn 
trainer al toegesnauwd dat hij haast moest maken met zijn vervangingen en negeerde na de 
match Jacobs compleet toen hij de spelers ging opzoeken in de kleedkamer. 

39. Na de wedstrijd werd een woedende Charleroimanager Mogi Bayat uit de receptiezaal 
gegooid door Clubvoorzitter D'Hooghe. 
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40. Door een woedende Verhofstadt ? 
41. Hoewel Van Tellingen ontelbare keren is uitgescholden door majesteitelijke monden - ' 

Beatrix kan flink tekeer gaan ' - en ooit een flinke klap van een woedende Willem-Alexander 
kreeg , noemt hij zijn band met de Oranjes ' waanzinnig goed ' . ' 

42. Volgens de aanklager , die een gevangenisstraf van twee maand vroeg , gaf een woedende 
T.G. de chauffeur een slag op de kaak en een fikse trap tegen het been. 

43. EEN woedende minister van Justitie Laurette Onkelinx kon niet snel genoeg het gsm-
nummer van Guy Verhofstadt intikken woensdagavond vanuit Montréal. 

44. Je moet me altijd laten staan ' , had een woedende Van Nistelrooij vorig jaar in Praag de 
bondscoach toegevoegd. 

45. Daarop zou een woedende Patricia W. een mes hebben gepakt en er haar vriend mee 
gestoken hebben. 

46. " Dit overkomt me niet meer , ik weiger me op deze wijze te laten toucheren en fouilleren , 
desnoods sturen ze me terug '' , aldus een woedende Kruisland. 

47. Dat is toch ongelooflijk cynisch , zegt een woedende Marleen De Grande ( Groen ! ). 
48. Ik ben zwaar ontgoocheld in drie spelers , aldus een woedende trainer Houben. 
49. . " Nooit eerder in mijn carrière heb ik zo'n schandalige schending van de voorschriften voor 

getuigen meegemaakt '' , zei een woedende Leonie M. Brinkema , de federale rechter in de 
zaak tegen de Franse Al-Qaeda-aanhanger Zacarias Moussaoui ( 37 ). 

50. De camera's registreerden hoe een woedende AEL-leider Abou Jahjah oog in oog , bijna 
letterlijk face to face , stond met politiechef Luc Lamine. 

51. Over dat thema valt gewoon niet te praten met Klinsmann , zei een woedende Franz 
Beckenbauer deze week. 

52. Toen zegde een woedende Van den Brink , ere-voorzitter nota bene , zijn NVV-lidmaatschap 
op. 

53. Een woedende Balkenende interrumpeerde , ondanks sussende opmerkingen van zijn 
collega's , Van Aartsen en eiste dat deze zijn beschuldigingen hard zou maken. 

54. Een woedende Jan valt echter bij hem binnen , met als resultaat dat Leen nu helemaal geen 
zin meer heeft om terug naar huis te keren. 

55. " Why the devil did you take her to that fatal place ? '' vraagt een woedende Winterbourne 
aan Giovanelli. 

56. " Dit is een slapstick '' , foeterde een woedende Eenhoorn. 
57. Nadat zijn dochter de juniorenfinale van de US Open had verloren , weigerde een woedende 

Petr de huldiging bij te wonen . Richard : ' Daar heb ik mijn vader op aangesproken. 
58. ' Stelletje amateurs ' , beet een woedende Millar het management van het Franse 

kredietbedrijf zaterdagavond toe , kort na de voor hem dramatisch verlopen proloog. 
59. Nadat hij erachter kwam dat bondscoach Artur Jorge hem niet had geselecteerd voor de WK-

kwalificatiematch tegen Noord-Ierland reed een woedende Sa Pinto naar het Portugese 
trainingskamp in Lissabon en sloeg hij de bondscoach tegen de grond. 

60. Een woedende Thompson stapte op een officier af maar die blafte dat de piloot zich met zijn 
eigen zaken moest bemoeien. 

61. " Ik wil eerst de bewuste VTM-uitzending zien '' , zei een woedende Leo Theyskens. 
62. Na het eindsignaal zocht een woedende coach Charly Chapelle de kleedkamers op. 
63. " Je kan toch moeilijk verwachten dat ik op het internet surf terwijl ik mij voorbereid op mijn 

volgende wedstrijd '' , zei een woedende Van Laecke. 
64. Een woedende Eilzabeth Taylor nam het de afgelopen week op voor haar goede vriend 

Michael Jackson. 
65. Ze komen met allerlei smoezen , maar het gaat ze gewoon om de poen '' , aldus een 

woedende Van Hulten ( PvdA ) na de stemming. 
66. ' Dit overkomt me niet meer , ik weiger me op deze wijze te laten toucheren en fouilleren , 

desnoods sturen ze me terug ' , aldus een woedende Kruisland. 
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67. Nu wordt precies de boodschap verspreid dat seks hebben met dieren kan , als je de foto's 
maar niet op internet zet " , zegt een woedende Vandenbosch. 

68. Een woedende vice-premier Zalm heeft directeur Henk Don van het Centraal Planbureau ( 
CPB ) gisteren op het matje geroepen vanwege zijn kritiek op het kabinetsbeleid. 

69. Tien jaar geleden stapte een woedende Koolhaas uit een jury voor de herinrichting van het 
in de oorlog vernietigde Potsdamer Platz-project. 

70. Dezelfde dissidente bronnen melden een exodus van Al-Kaida uit Iran naar Afghanistan , 
enkele dagen na de aanslagen , vanwege maatregelen van een woedende Khatami. 

71. Een woedende president Poetin sprak van ' een poging om het land te destabiliseren aan de 
vooravond van de verkiezingen '. 

72. Een woedende Verreycken vertrappelde toen een N-VA vlag. 
73. Een woedende rechter Brinkema verdaagde gisteren onverwacht het lopende proces. 
74. Wat moet men mispeuteren om een sluiting te kunnen verantwoorden ? " aldus een 

woedende Bossuyt. 
75. Volgens de aanklaagster , die een celstraf van twee maanden vroeg , gaf een woedende Tom 

G. de automobilist een slag op de kaak en een trap tegen het been. 
76. Na het laatste punt smeet een woedende Schalken zijn racket kapot op de vloer van baan 1 

in het sportpaleis Bercy. 
77. Een woedende Wagneau Eloi heeft gisteren op het bureau van advocaat Sven Mary met 

vuur ontkend dat hij één van de spilfiguren is in het omkoopschandaal. 
78. Het was een aanslag op mijn persoon , zei een woedende Nys woensdag vlak na het incident 

tijdens de Internationale Jaarmarktveldrit in Aalter. 
79. Pas na vier minuten kreeg men een woedende Laevaert van het veld. 
80. Aanvankelijk beloofden de twee om de scheiding ' in alle sereniteit ' af te zullen wikkelen , 

maar amper een week later stonden de Engelse kranten al vol met foto's van een woedende 
Mills die McCartney's Londense villa niet meer binnen mocht. 

81. Een woedende staatssecretaris Wijn ( Financiën ) beloofde de Tweede Kamer gisteren dat hij 
de onderste steen boven zal brengen in deze ' onverkwikkelijke ' affaire. 

82. Ik had een akkoord , maar ben naïef geweest '' , brieste een woedende André Flahaut ( PS ) 
zondagnacht in Nijvel. 

83. Een woedende Mido weigerde het veld te verlaten en liep vloekend richting coach Shehata. 
84. " Een woedende N-VA-voorzitter Bart De Wever noemt de opmerkingen van 

Vandenbroucke ' ongepast '. 
85. Hij kreeg een fles water over het hoofd van een woedende Hauben ( Lebbeke ) , die net een 

rode kaart onder de neus kreeg. 
86. Iets wat een woedende Van der Schueren interpreteert als wantrouwen tegenover zijn 

vakmanschap. 
87. Consternatie na het laatste fluitsignaal toen een woedende Diallo in de tribune klom. 
88. Een woedende Ferro Rodrigues sprak van een complot dat er toe diende om de socialisten 

definitief een kopje kleiner te maken. 
89. Je moet maar in Hoegaarden werken ... " , zegt een woedende Marc Van Den Bosch. 
90. Hem werd door een woedende premier Drees " de toegang tot de departementen '' voor 

een jaar ontzegd. 
91. Toen een journalist hem een vraag stelde barstte een woedende Koets los. 
92. Een woedende Anna Casto , die haar neef verloor , nam tegenover de Amerikaanse 

nieuwszender CNN geen genoegen met Hatfields uitspraken. 
93. Een woedende Prospero valt de Rode Dood aan met een mes. 
94. . " Als hij terugkomt , kan hij aan de slag in de keuken , " zo zou een woedende Beauvois 

daarop hebben gereageerd. 
95. Vooral als een woedende voorzitter van de Communistische Partij de huidige toestand 

vergelijkt met januari 1917. 
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96. Toen de kleine schaker , totaal in de war , opmerkte dat zo een opening reglementair niet 
toegestaan was , sloeg een woedende Tobback hem eerst met een tirade over het 
Schliemanngambiet om de oren , en daarna met het telefoonboek van de zone Mechelen-
Leuven. 

97. worden gearresteerd en Israël moest onder massale internationale druk het tegengif 
bekendmaken . Het resultaat was een diplomatieke blamage , een woedende Jordaanse 
koning Hoessein en de vrijlating van een Hamas-leider en een aantal gevangenen in ruil voor 
de twee Mossad-agenten. 

98. De volgende dag een woedende Moreels aan de lijn. 
99. Toen die in een oefeninterland in Griekenland Scifo op de bank wou zetten , weigerde een 

woedende Enzo te trainen en werd hij , ondanks een verzoeningspoging van Guy Thijs , 
teruggestuurd naar Auxerre. 

100. Een woedende Jean Gandois stond recht en riep naar zijn goede vriendin Martine 
Aubry - die van '89 tot '91 zijn rechterhand was in de ultramoderne fabriek van Péchiney in 
Duinkerken - Tu m'as berné ( je hebt me beduveld ). 

101. In The Times schreef een woedende Tim Hames dat hij de oorlog te gen het 
terrorisme steunt. 

102. Een serieus dilemma , maar niemand denkt dat Bos als een woedende Louis van Gaal 
over de tafel duikt en brult : " Ben ik nou zo slim of jij nou zo dom ? " 

103. Of een bedreigde Major en een woedende Bruton een oplossing kunnen vinden die 
de betrokken partijen tevreden stelt , valt af te wachten. 

104. Op de tribune noteerde een woedende Tobback de naam Van Soom in zijn boekje. 
105. Een woedende Frère nam zijn concurrenten op snelheid en vormde binnen de 

maand CLT-UFA , na een akkoord met Michael Dornemann , de toenmalige topman van 
Bertelsmann Music Group. 

106. Tot slot dit : deze week de hel in gewenst door een woedende Renaat Landuyt : " Ik 
de domste van de SP ? 

107. ' In de loop van de middag krijgt Luc Coene , vice-gouverneur van de Nationale Bank 
van België , een woedende Ter Haar aan de lijn , die eist dat die inpandgeving meteen 
ongedaan wordt gemaakt. 

108. En die aandacht kregen ze bijvoorbeeld van de nos , begreep ik van een woedende 
Van den Herik. 

109. Node moest hij zijn recital stoppen , toen één verdieping hoger een woedende Pinay 
op het balkon verscheen. 

110. Daarna beloofde een woedende Ronny Naftaniel van het Centrum voor Informatie 
en Documentatie over Israël ( Cidi ) Van den Broek " de oren te wassen ". 

111. Terwijl half Nederland luistert naar een woedende Donar leg ik m'n oor te luisteren 
bij de lieflijke Apollo en Daphne. 

 
De woedende: 
 

1. Want er zal op een metaforisch vlak nog een tweede storm losbarsten over de vlasakker : die 
van de woedende Vermeulen. 

2. De woedende Christus 
3. De woedende Nano begon daarop een maandenlange campagne tegen de jonge premier , 

die deels op de televisie werd gevoerd en deels in de vorm van intriges , beschuldigingen en 
verdachtmakingen. 

4. De woedende Tom Boonen , ploegmaat en de aangewezen opvolger van de Leeuw van 
Vlaanderen , neemt de honneurs voor hem waar. 

5. De woedende Vis en Bollegraf besloten zich niet meer beschikbaar te stellen voor de 
nationale Fed-Cupploeg. 

6. Ook de woedende René Trost werd even later weggestuurd. 
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7. De woedende regeringsleider Siniora verklaart dat door het bloedbad op de burgerbevolking 
in Kana die dag geen ruimte voor gesprekken meer is. 

8. In de pauze van de matinee werden de leerlingen door de woedende tekstschrijver Frank 
Freeman naar huis gestuurd wegens wangedrag. 

9. Dampf machen , verordonneerde de woedende aanvoerder Paul Breitner. 
10. Je kon dat mooi zien aan de woedende Jan Pronk die voor het oog van de camera de 

paradox waarin hij zich gevangen voelde als volgt formuleerde : ' Dan weer deug ik niet 
omdat ik niks zeg , en dan is het weer niet goed omdat ik te veel zeg. 

11. Het toneelbeeld ( André Joosten , belicht door Reinier Tweebeeke ) is kaal , leeg , 
beeldschoon van lelijkheid : links een wand met deuren-op-een-kier , achter een blinde muur 
en een enorme kast ( de woonstede van Alba"s moeder , de woedende María Josefa , een 
tachtigjarige met controversiële erotische dagdromen ) , rechts opgestapelde tafels en 
stoelen. 

 
Een bewolkte hemel: 
 

1. Groot voordeel ten opzichte van de mono-kristalijne of poly-kristalijne cellen is dat de 
amorfe cellen altijd , zelfs bij een bewolkte hemel , een zeker rendement opleveren. 

2. die maar nauwelijks kan worden weggenomen door de wapperende feestvlaggetjes tegen de 
achtergrond van een bewolkte hemel. 

3. Op een professionele manier en bij een bewolkte hemel , zei ze. 
4. Voor de leerlingen van De Zonnetuin , De Spycker , De Boomgaard , De Mozaïek en de 

verenigde Damse Vrije Basisscholen was het stappen , ieder vanuit zijn school , onder een 
bewolkte hemel naar een centraal punt in het bos van Ryckevelde. 

5. Ideaal voor zonneauto Nuna II , die volgens teamleider Diederik Kinds , dankzij een 
uitgekiende tactiek , juist onder een bewolkte hemel beter presteert dan zijn concurrenten. 

6. Bij een bewolkte hemel zal dat maar 200 watt zijn. 
7. Beieren mag dan wel worden gerekend tot Zuid-Duitsland , maar onder een bewolkte hemel 

is het frisjes. 
8. Bij een bewolkte hemel en veel wind is de kans op geurhinder het grootst en wordt er zo 

weinig mogelijk gedroogd. 
9. Onder een bewolkte hemel. 

 
De bewolkte hemel: 
 

1. Ondanks de bewolkte hemel pakte ze haar zonnebril van het bureau en deed hem in haar 
jaszak. 

2. Het was een portret in grijstinten : haar bleke gelaat , de bewolkte hemel , de sigarettenrook 
, het van zweet doordrenkte bed ... alles was even kleurloos en mat. 

3. Aan de bewolkte hemel boven Europa , naast het sublieme bovenlichaam van een engel die 
op een bazuin blaast en zijn glorie verkondigt , steekt het ovaal af waarop prins-bisschop von 
Greiffenklau met zijn sneeuwwitte pruik is geportretteerd , tegen een olijfgroene 
achtergrond. 

4. Alles had zich daar overgegeven aan de stilte : de grijze zuilen , de bewolkte hemel , de 
bomen die hun bladeren verloren , het roodachtige water onder de brug. 

5. De bewolkte hemel en de bijna herfstige lucht legden een toepasselijke weemoed over de 
kleurrijke bloemenstalletjes , maar Anna Carla verbaasde zich toch over het aanzienlijke 
aantal mensen dat grote en kleine boeketten kocht om mee naar het kerkhof te nemen. 

6. Er rustig aan terugdenken , zei hij nog eens tegen zichzelf , terwijl hij naar boven keek , naar 
de bewolkte hemel en de hoge , grijze gevels van de twee paviljoens van het Cottolengo-
instituut. 
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7. De ouders die voor de schoolpoort van het Sint-Jan-Berchmanscollege staan aan te schuiven 
hebben minder geluk : zij moeten nog twee volle dagen en nachten kamperen onder de 
bewolkte hemel. 

8. De helden van die zoon zijn de helden die zonder compromis sneuvelen , mensen als Zeka 
Buljubasa en zijn zonen , die de Turken bevechten tot hun kruit op is , en dan hun messen 
trekken om zich vervolgens " na een laatste blik op de bewolkte hemel boven Servië , over 
de prachtige vlakten van Macka , en over de Drina heen naar het trotse Bosnië '' , dood te 
vechten. 

 
Een bewolkte lucht: 
 

1. Onder een bewolkte lucht loop ik de straat in die me nu al zo vertrouwd is. 
2. p de rug staat de genre-aanduiding ' thriller ' , voorop een schoolmeisje met een opwaaiend 

kort rokje , tegen een bewolkte lucht met angstaanjagende bliksemschichten. 
3. Het gebeurde bij een bewolkte lucht om geen storende schaduwen te krijgen , vanuit een 

uniform standpunt , vaak met een lage horizon , zonder perspectivische vervorming in de 
hoogte en met een klein beetje omgeving. 

 
De bewolkte lucht: 
 

1. Flarden loodblauw in de bewolkte lucht boven hen veranderden in azuurblauw en ook de 
naaldbomen verruilden hun vaalbruine kleur voor prachtig wintergroen. 

2. Ik zit voorin naast mijn vader en kijk naar het donker om ons heen , nergens een lichtje te 
zien , niet eens een ster in de bewolkte lucht. 

3. Hij ging bij het raam zitten , keek naar de bewolkte lucht , even grauw als in maart. 
 
Een geïrriteerde: 
 

1. De historicus had geen kans gezien om zijn kanttekeningen in het rapport opgenomen te 
krijgen , omdat een geïrriteerde Bastiaans zijn eigen visie had herhaald en er intimiderend 
op had laten volgen : ' Zo was het toch , meneer Klep ? ' 

2. Als het jaar zo begint , betekent dat dat we niet meer neuken ! ' riep een geïrriteerde 
Berlusconi tegen zijn gesprekspartner. 

3. Een geïrriteerde kroonprins Willem-Alexander , verwees voor een ontlastende verklaring 
over het politieke verleden van zijn aanstaande schoonvader naar " een " ingezonden brief , 
die bij nader inzien van generaal Videla zelf was. 

4. Dat ze maar op hun tellen passen of ik geef er de brui aan , aldus een geïrriteerde Bral. 
5. Een geïrriteerde Bush antwoordde uiteindelijk : " Nou ja , misschien . 
6. Een geïrriteerde Kamer kan het de bewindslieden vandaag en morgen nog knap lastig gaan 

maken. 
7. Ik heb niets tegen de politie , maar die mannen mogen veel meer dan een ander , aldus een 

geïrriteerde A. 
8. ' Tienduizend mensen doen hartstikke hun best ' , antwoordde een geïrriteerde Bemelmans . 
9. Kopstoot van een geïrriteerde Zidane op de borstkas van een slechte Materazzi. 
10. Het is compleet en totaal onwaar dat ik op enige wijze het oordeel zou hebben aangescherpt 

, de informatie zou hebben overdreven of hebben gebruikt op een manier waarmee de 
inlichtingendiensten niet voor honderd procent zouden instemmen ' , aldus een geïrriteerde 
Campbell. 

11. " Maar laat me nu toch eens uitspreken " , jammerde een geïrriteerde voorzitter Defoort bij 
herhaling , maar Van Gele beet kordaat van zich af. 

12. Pas na twee stemronden verkreeg een geïrriteerde Sharon een meerderheid. 
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13. " Kunt u luisteren , meneer Bos ? '' , vroeg een geïrriteerde Verhagen toen de PvdA'er de 
bezuinigingen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking hekelde. 

14. " Ik wil graag dat mijn cliënt hier kan uitspreken '' , aldus een geïrriteerde Ficq. 
15. ,, Het gebied is verworden tot een opleidings- , recruterings- en uitrustcentrum voor de FARC 

'' , zei een geïrriteerde Pastrana afgelopen woensdag toen hij het vredesproces dood 
verklaarde. 

16. Halfweg de eerste set kwam het zowaar tot een korte woordenwisseling tussen Henin en een 
geïrriteerde Rodriguez , die vaststelde hoe zijn pupil helemaal tureluurs werd geslagen door 
Shaughnessy. 

17. Als ze zo beginnen , dan slaan uw stoppen door hé ! Je moet maar een woord zeggen tegen 
die mannen en je zit al binnen , vertelde een geïrriteerde Alex A. gisteren voor de rechter. 

18. Eén keer heeft de wielerbond me een week geschorst , nadat een geïrriteerde Liboton had 
verklaard dat ik hem zou gehinderd hebben. 

19. Dat is belachelijk '' , zei een geïrriteerde Verbruggen gisteren. 
20. Maar ik blijf voorzitter van Anderlecht ! " aldus een geïrriteerde Vanden Stock. 
21. Er was voor gewaarschuwd dat er uitschieters zouden zijn , benadrukte gisteren ook een 

geïrriteerde De Geus. 
22. Dat ze maar op hun tellen passen of ik geef er de brui aan , aldus een geïrriteerde Bral. 
23. Een geïrriteerde Kolbe , partijgenoot van Bush en voorzitter van de senaatscommissie voor 

buitenlandse hulp , zei dat Bush " de problemen vergroot door in Afrika te blijven praten over 
15 miljard dollar ''. 

24. Dus ik breng liever tijd met mijn zoon door dan dat ik met jullie praat ' , zei een geïrriteerde 
Jones tegen de wachtende verslaggevers. 

25. Een geïrriteerde minister Mustafa Osman Ismail ( Buitenlandse Zaken ) riep gisteren de 
Griekse ambassadeur op het matje. 

26. Het is begonnen tijdens de play-offs , toen een geïrriteerde Werner Huybregs Finch met 
twee T.F. binnen de vijf seconden wegstuurde. 

27. Ik zal geen discussies aangaan over het handelen van justitiële instanties , zolang deze 
opereren binnen de wet ' , aldus een geïrriteerde Poetin tijdens een bijeenkomst met het 
kabinet. 

28. " Maar laat me nu toch eens uitspreken '' , jammerde een geïrriteerde voorzitter Defoort bij 
herhaling , maar Maurits V.G. beet kordaat van zich af .. 

29. Een geïrriteerde Snoek onderbreekt zijn lezing , lokaliseert de stoorzender en bijt de 
onverlaat toe : " Als je het beter kunt , kom dan hier maar eens staan . ". 

30. Maar ook een geïrriteerde premier nam zelf heel vlug afstand van de nota , officieel omdat 
een dergelijk privatiseringsspoor niet met hem besproken was. 

31. Het gerecht talmt , maar Van der Es laat ondertussen een spoor van vernieling achter zich , " 
aldus een geïrriteerde rechter-commissaris Raymond Peeters. 

32. Neen , wij zijn geen politiek instrument van de socialistische zuil , zegt een geïrriteerde 
William Janssens , algemeen directeur en voorzitter van het directiecomité van de 
coöperatieve vennootschap Multipharma Groep , een keten van 320 apotheken in binnen- 
en buitenland , goed voor 2358 werknemers en een geconsolideerde omzet van 9,7 miljard 
frank in ' 96. 

33. Antwoord van een geïrriteerde Herrmann : Hebt u dan ook een betere film ? 
34. blogje , even wat trefwoorden : een lage heupbroek , een Russische Svetlana , een 

geirriteerde Marleen. 
 
De geïrriteerde: 
 

1. " Heb je de boodschap begrepen ? " schreeuwde de geïrriteerde Houthakker in mijn gezicht. 
2. Vorige week eiste de geïrriteerde ETA " de volledige stopzetting van de repressie ". 
3. In de rust , in de kleedkamer , daagde de geïrriteerde Advocaat een paar spelers uit. 
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4. Om negen uur in de ochtend ! ' , zei de geïrriteerde Alesi. 
5. De geïrriteerde Lagerback heeft echter geen stok om mee te slaan , want de ex-

Anderlechtspeler komt nu wel tijdig naar huis , zij het nipt. 
6. Hoewel Ajax de beste ploeg was in de klassieker , toonde de geïrriteerde trainer Ronald 

Koeman geen clementie. 
7. " Het was allemaal vooropgezet , '' verzuchtte de geïrriteerde minister Bidandi Ssali over de 

manoeuvres om de politieke liberalisering te verbinden met deze grondswijziging. 
 
Een teleurgestelde: 
 

1. Een teleurgestelde Baker dacht er niet aan op te geven. 
2. Een teleurgestelde Amerikaanse ambassadeur Zimmermann telegrafeerde vanuit Belgrado 

aan Washington dat de tienduizend doden in Kroatië nu met het tienvoudige zouden worden 
overtroffen in Bosnië. 

3. In 1839 schreef een teleurgestelde De Potter dat er in de nieuwe staat minder vrijheid was 
dan vroeger en dat België en Nederland best weer herenigd werden. 

4. Maar ik heb al 2 tickets én een teleurgestelde Kornfan. 
5. Toen diende een teleurgestelde oud-speler , Charlie Copeland , een klacht in bij de Football 

Leagueover het betalen van te hoge salarissen aan spelers. 
6. Een teleurgestelde Gert Steegmans werd dus eerste Belg op plaats zeven. 
7. Een teleurgestelde Gay moest vrede nemen met zilver in 9 punt 71. 
8. De politiek ligt niet wakker van hun oorlogsmisdaden , zei een teleurgestelde Del Ponte : Het 

Joegsolavië-tribunaal moet over 2 jaar de deuren sluiten. 
9. Aan het eind van de middag bood een teleurgestelde ? Vajpayee zijn ontslag aan bij de 

president. 
10. Bij Grimbergen zette een teleurgestelde Johnny Hocquart na de nederlaag tegen Schoten 

zelf een stapje terug. 
11. Mohamed Elberkani ging iets te overhaast te werk en gaf me geen kans om positie te kiezen 

" , vertelde een teleurgestelde Peeters. 
12. Een teleurgestelde K3 , die nipt tweede werd , belde af voor de opname van gisteren wegens 

ziekte. 
13. " Maar zijn vacht was te dik om hem pijn te doen " , aldus een teleurgestelde Zhang. 
14. Een teleurgestelde Depraetere gaf later toe dat hij inderdaad even met het idee speelde om 

een nieuwe zender op te richten. 
15. Het is de eerste keer in mijn triatloncarrière dat ik voortijdig moet opgeven , laat een 

teleurgestelde Jonathan Léger weten via zijn website. 
16. Het was geen goede wedstrijd , opende een teleurgestelde Dirk Vangronsveld. 
17. " Dit is een zware mentale slag " , aldus een teleurgestelde Karel Geraerts. 
18. We wisten dat Berchem met het schuim op de lippen aan de wedstrijd zou beginnen , maar 

gaven geen enkele kans weg , zegt een teleurgestelde trainer Geldof. 
19. Het is een teleurgestelde , maar strijdvaardige Hermes Sanctorum die we gisteren aan de 

lijn kregen. 
20. Het kartel gaat door , zegt een teleurgestelde Paul Vanden Bussche. 
21. Ik had mijn jongens verwittigd dat dit één van onze lastigste partijen zou worden , aldus een 

teleurgestelde coach Patrick Verheule. 
22. Dat verzoek werd door de staten afgewezen , vertelt een teleurgestelde NNBT-

bestuursvoorzitter Ryan Schepers. 
23. Wij hadden tot mijn blessure de wedstrijd in handen , vertelde een teleurgestelde Bernd 

Schepkens. 
24. Maar Dannick Minne blijft zitten en komt zijn belofte niet na , zegt een teleurgestelde Frank 

Thiers. 
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25. Ik ga voorop in de strijd en probeer hen mee te sleuren , maar dat lukt niet , vertelt een 
teleurgestelde kapitein Sigrid Baerts na de 3 - 0 nederlaag bij haar ex-club. 

26. Bovendien behoren ook bezoek aan de kinesist en het innemen van vitamine C tot het 
dagelijkse takenpakket , stelt een teleurgestelde Yoeri Van Laecke , die toch aan het 
Europees kampioenschap deelneemt. 

27. " Ik begin mij ernstig de vraag te stellen of de verzekering van de tegenpartij de zaak niet 
tracht uit te stellen tot ik er het bijltje bij neerleg , in de hoop dat zij geen schadevergoeding 
meer hoeft te betalen " , zegt een teleurgestelde Rita Vernaeve. 

28. " Ik ben letterlijk onthoofd voor volgend jaar " , aldus een teleurgestelde Rudy Lens. 
29. " Daar zullen we het mee moeten doen " , zegt een teleurgestelde David. 
30. " Ze hadden me beter gelaten waar ik was , " aldus een teleurgestelde Verstraeten. 
31. " Het is nooit de bedoeling geweest om via sponsoring mijn politieke ambities waar te maken 

, maar ik had toch wel iets meer verwacht '' , zegt een teleurgestelde André Roose. 
32. We konden net zoveel aanspraak maken op de zege als Verviers , maar met hun vroeg 

doelpunt zaten zij al meteen op rozen , verklaarde een teleurgestelde Tom Hendrickx. 
33. Een teleurgestelde M. Koekkoek van organisator Boulevard of Dance zei maandag in gesprek 

te zullen gaan met de gemeente Breda en de sponsors van het evenement. 
34. " Wij willen die nul daar zo snel mogelijk weg hebben , bekent een teleurgestelde trainer Eric 

Eurlings. 
35. Jammer , want ik ben graag in Hasselt en ik wilde ook wel blijven , aldus een teleurgestelde 

Franssen. 
36. " Ze had mijn opgestuurde geld voor een vliegtuigticket zogezegd gebruikt om haar zieke 

grootmoeder te bezoeken " , zegt een teleurgestelde Georges. 
37. Dat is uiteindelijk onze ondergang geworden ' , aldus een teleurgestelde Joop Koopman , 

secretaris van de Stic. 
38. Wie had dat gedacht , reageert een teleurgestelde Willy Arras , voorzitter van het 

Zimmertorencomité. 
39. Daarnaast schroefde de onderneming de vooruit te betalen bedragen elk uur verder op ' , 

aldus een teleurgestelde Van der Velde. 
40. Cis , mijn zoontje van vier jaar die dwerggroei heeft , mocht zaterdag op bijna geen enkele 

attractie , vertelt een teleurgestelde moeder Frieda Heylen uit Wechelderzande. 
41. Niets meer , niets minder " , aldus een teleurgestelde De Decker. 
42. sturen . Vorige week liet de chipsfabrikant nog weten dat Sofie haar iPod zeker deze week 

mag verwachten . Maar dat betwijfel ik : dat zinnetje heb ik al drie keer gehoord , besluit een 
teleurgestelde Sofie. 

43. De gevolgen voor de Nederlandse economie zijn volgens een teleurgestelde minister Zalm 
niet mals : ' Dit is een slechte zaak voor ons bedrijfsleven en voor de huizenmarkt. 

44. Een blessure komt nooit gelegen maar dit is wel het meest dramatische ogenblik dat men 
zich kan indenken , zegt een teleurgestelde Verjans. 

45. Wat ik vorige week ook presteerde , ik wist dat er een risico was dat dit zou gebeuren , zei 
een teleurgestelde Blake. 

46. " Dit is een zware mentale slag " , aldus een teleurgestelde Karel Geraerts. 
47. " Zes weken zonder verwarming in het droogdok hebben hun tol geëist " , vertelt een 

teleurgestelde Schuddinck. 
48. De volgende weken zullen we evalueren wie wil blijven en wie niet Joël heeft in moeilijke 

omstandigheden moeten functioneren , bekent een teleurgestelde Jan Mosselmans , maar 
ik vind dat hij zijn opdracht vooraf onderschat heeft. 

49. ' De eerste versnelling was meteen raak ' , aldus een teleurgestelde De Groot ( negende ). 
50. " Na 25 minuten had ik amper tien plaatsen goedgemaakt " , aldus een teleurgestelde Nys , 

die de wedstrijd niet eens uitreed .. 
51. Hij had het als een gesprek aangekondigd maar zijn beslissing was al genomen " , aldus een 

teleurgestelde Vandereycken. 
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52. ' Bijna een derde minder ' , constateert een teleurgestelde klant Baldi Dekker. 
53. " Er zat meer in dan die vierde plaats in de eindstand " , aldus een teleurgestelde Bakelants. 
54. " De wet bestaat nog maar een paar jaar " , zucht een teleurgestelde Vandervelden. 
55. " Na 25 minuten had ik amper tien plaatsen goedgemaakt '' , zei een teleurgestelde Nys , die 

de wedstrijd niet eens uitreed. 
56. " Ze hadden me beter gelaten waar ik was , " aldus een teleurgestelde Verstraeten. 
57. Het is de eerste keer in mijn triatloncarrière dat ik voortijdig moet opgeven , laat een 

teleurgestelde Jonathan Léger weten via zijn website. 
58. " So eine Scheisse ! " riep een teleurgestelde Beier die in traditioneel kostuum naar het CDU-

hoofdkwartier in Berlijn was gekomen. 
59. Wie goed luistert , zal in Fair Weather Friends een teleurgestelde Bent Van Looy horen , een 

Bent die diep vanbinnen beseft dat het leven geen pretje is , maar een harde woestenij 
waarin het moeilijk overleven is. 

60. Kort daarna stapte een teleurgestelde en vermoeide Gaston Eyskens ook uit de politiek. 
61. In een radio-uitzending zei een teleurgestelde Deprez te vrezen dat de PSC van eergisteren , 

de PSC van morgen de doorgang belet. 
62. Gazet van Antwerpen meldt dat een teleurgestelde Annemie Nijs overstapt van de VRT-

nieuwsdienst naar de politiek. 
 
De teleurgestelde: 
 

1. " Niet veel later stopt de teleurgestelde Mohammed B. met zijn hogere opleiding. 
2. " Ieder jaar kwamen duizenden mensen naar ons dorp enkel omdat wij het centrum van 

euroland waren " , zegt de teleurgestelde burgemeester Serge Millot. 
3. Niet alleen de teleurgestelde coach van Laren , maar ook Lammers teamgenoten hadden 

gerekend op het meespelen van de makkelijk scorende aanvalster. 
4. Maar toen puntje bij paaltje kwam , meldde naast de steun vanuit Racing maar één 

supportersclub zich spontaan om mee te doen , zegt de teleurgestelde oprichter Christophe 
Rillaerts. 

5. ' Als we ooit een kans op de titel hadden gehad , dan was het nu geweest ' , oordeelde de 
teleurgestelde Mansveld destijds. 

6. Na afloop gooit de teleurgestelde Van der Vaart ( ` We speelden slap en te behoudend ' ) de 
knuppel in het hoenderhok. 

7. ' Ik wist van tevoren dat dit een moeilijk jaar zou worden ' , zei de teleurgestelde Clijsters. 
8. Die jeugd , zegt de teleurgestelde oud-Labour-parlementariër Leo Abse tegen Ollevier , was 

een ' psychologisch en emotioneel mijnenveld ' die Blair getraumatiseerd heeft en gemaakt 
tot een ' hoogst neurotische persoonlijkheid , bang , agressief en ziekelijk narcistisch '. 

9. " Maar je kan zo vroeg in de Tour niet je schouders laten hangen '' , zei de teambaas over de 
teleurgestelde Boonen. 

10. Buys en Salden maakten zich in de ogen van de teleurgestelde trainer Wisman met twee 
onderschepte terugspeelballen het belachelijkst. 

11. ' De finale kunnen we nu al vergeten ' , oordeelde de teleurgestelde Lammers. 
12. ' De Kamerleden zijn erg creatief geweest , maar de sport moet nog steeds een zware tol 

betalen ' , zei de teleurgestelde Terpstra. 
13. De teleurgestelde trainer van Ajax besloot vervolgens de Roemeen Nicolae Mitea op te 

stellen en zijn aanvoerder alleen als invaller te laten opdraven. 
14. Debra stelt voor een gezellig gesprek met haar man te voeren , maar de teleurgestelde Ray 

voelt daar weinig voor. 
15. Er is maar één remedie tegen , kampioen worden ' , zei de teleurgestelde Koeman. 
16. Deze discussie in De Amsterdammer , waarvoor de teleurgestelde Frederik van Eeden de 

aanzet had gegeven , past goed binnen een groter debat dat in de Europese pers tussen 
enerzijds Franse en Engelse en anderzijds Duitse intellectuelen werd uitgevochten. 
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17. Als de gladde loverboy succes lijkt te gaan boeken bij de teleurgestelde Aicha beginnen ze 
boe te roepen , en zelfs kreeg Aicha -- door een Marokkaanse docente gespeeld -- " Haram ! 
Haram ! " naar het hoofd geslingerd. 

18. Hij is bijzonder openhartig over de ontmoetingen met tal van andere vrouwen : de 
teleurgestelde Zsusza , de onverzadigbare en uitputtende actrice Boby , de onbereikbare 
Ilona enzovoort. 

 
Een bedroefde: 
 

1. " Door het Brunoverhaal zal de publieke opinie zich ongetwijfeld tegen ons keren " , zei een 
bedroefde Joern Ehlers. 

2. " We hadden een aantal mogelijke sponsorcontracten reeds voorzien in ons budget voor dit 
seizoen , omwille van positieve feedback die we van de betrokkenen hadden opgevangen , " 
doet een bedroefde voorzitter Danny Meysmans het verhaal. 

3. Toch erg jammer na de jubileumviering van januari van dit jaar , zegt een bedroefde 
voorzitter Marc Buyens. 

 
De bedroefde: 
 
Geen geschikte resultaten. 
 

2. The pre-test 
 

Pretest: 

Geef van de volgende bijvoeglijke naamwoorden aan of ze in jouw ogen kortdurend zijn, langer durend (over 
het algemeen langer dan een dag), of een vaste eigenschap aangeven. Het is niet de bedoeling dat elk 
antwoord even vaak gegeven wordt. Omcirkel gewoon het antwoord dat jij het meest passend vindt. 

 
1. opgeluchte:  

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
2. huilende: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
3. gemene: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
4. geblesseerde: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
5. verliefde: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
6. blije: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
7. bange: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
8. betrouwbare: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
9. creatieve: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
10. woedende: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
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c. vaste eigenschap 
 

 
11. aardige: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
12. depressieve: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
13. zieke: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
14. leuke: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
15. lieve: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
16. verkouden: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
17. geïrriteerde: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
18. teleurgestelde: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
19. energieke: 

a. kortdurend 
b. langer durend 
c. vaste eigenschap 

 
20. opgewekte: 

a. kortdurend 
b. langer durend 

c. vaste eigenschap 
 

 

 

3. The experimental sentences 
 

A-sentences: 
 

1. Hij nam met ……… huilende Plautia alle mogelijkheden door. (huilende, geblesseerde, 
betrouwbare) 

2. “Ik heb alles gegeven”, zei ……… huilende Alexis. (huilende, geblesseerde, betrouwbare) 
3. Vossen speelt in de plaats van ……… geblesseerde Barda. (huilende, geblesseerde, 

betrouwbare) 
4. Na zijn ondervraging mocht ……… teleurgestelde Suray terug naar huis. (teleurgestelde, zieke, 

aardige) 
5. Het incident is vergeten, aldus ……… teleurgestelde Luzi. (teleurgestelde, zieke, aardige) 
6. Ik kon er niet tegen op ‘‘, bekende ……… teleurgestelde Lefevere. (teleurgestelde, zieke, 

aardige) 
7. ……… creatieve Jan antwoordde uiteindelijk: " Nou ja, misschien. (geïrriteerde, depressieve, 

creatieve) 
8. Wanneer hun ouders overlijden, worden ze naar ……… creatieve graaf Olaf gebracht. 

(geïrriteerde, depressieve, creatieve) 
9. Dat ze maar op hun tellen passen of ik geef er de brui aan, aldus een creatieve Bral. 

(geïrriteerde, depressieve, creatieve) 
10. Het is meer dan verdiend, aldus ……… opgeluchte Chris Van Wassenhove. (opgeluchte, 

verliefde, leuke) 
11. Je krijgt de groeten van ……… opgeluchte Liza (opgeluchte, verliefde, leuke) 
12. We zagen na afloop toch ……… opgeluchte Henin. (opgeluchte, verliefde, leuke) 
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B-sentences: 
 

13. De televisiebeelden van ……… huilende Houda worden overal getoond. (huilende, 
geblesseerde, betrouwbare) 

14. ……… huilende Nedved is ontroostbaar na het verlies. (huilende, geblesseerde, betrouwbare) 
15. Hij moet bij Zwolle ……… geblesseerde Hristov vervangen. (huilende, geblesseerde, 

betrouwbare) 
16. Het is mijn eerste koers na het PK, vertelt ……… teleurgestelde Sam Van Nuffelen. 

(teleurgestelde, zieke, aardige) 
17. Buiten staat ……… teleurgestelde Jeanette op hem te wachten. (teleurgestelde, zieke, 

aardige) 
18. Nog nooit meegemaakt, zegt ……… teleurgestelde Zwevezeelse coach Tom Poppe 

(teleurgestelde, zieke, aardige) 
19. Ik breng liever tijd met mijn zoon door dan dat ik met jullie praat ‘, zei ……… geïrriteerde 

Jones. (geïrriteerde, depressieve, creatieve) 
20. " Heb je de boodschap begrepen? " schreeuwde ……… creatieve Bart in mijn gezicht. 

(geïrriteerde, depressieve, creatieve) 
21. ……… gemene koning Miraz regeert met ijzeren hand over Narnia. (geïrriteerde, depressieve, 

creatieve) 
22. Hier gaat iedereen kameraadschappelijk met elkaar om, besluit ……… opgeluchte Wijnants. 

(opgeluchte, verliefde, leuke) 
23. Het is een fijn feest geweest, met ……… opgeluchte Paul. (opgeluchte, verliefde, leuke) 
24. Nu gaan wij het vieren, besloot ……… opgeluchte Bert Longin met een brede glimlach. 

(opgeluchte, verliefde, leuke) 
 
C-sentences: 
 

25. Hij nam de plaats over van ……… geblesseerde Biskri. (huilende, geblesseerde, betrouwbare) 
26. ……… huilende Van Eersel poogde zich deze week te verzoenen met Spoorenberg. (huilende, 

geblesseerde, betrouwbare) 
27. Ik weet dat ik kan rekenen op ……… betrouwbare Jan. (huilende, geblesseerde, betrouwbare) 
28. Ik heb hard gewerkt de voorbije maanden, zegt ……… teleurgestelde Cornu. (teleurgestelde, 

zieke, aardige) 
29. Een bewuste keuze “, aldus ……… teleurgestelde Van der Perren. (teleurgestelde, zieke, 

aardige) 
30. ……… teleurgestelde bondscoach van Oranje maakte plotseling weer grapjes. (teleurgestelde, 

zieke, aardige) 
31. Een moedig jongetje, Yotan, verzint een plan om Kerstmis te redden uit de klauwen van ……… 

creatieve Baziel. (geïrriteerde, depressieve, creatieve) 
32. Haar leven wordt zuurgemaakt door ……… creatieve Nick. (geïrriteerde, depressieve, 

creatieve) 
33.  “Hebt u ook een betere film?”, antwoordde ……… geïrriteerde Herrmann. (geïrriteerde, 

depressieve, creatieve) 
34. ……… opgeluchte Marka mocht als Brusselaar tussen een bende Walen op het 

geïmproviseerde podium van de Spiroudrôme. (opgeluchte, verliefde, leuke) 
35. Het was een vermoeiende wedstrijd, vertelde ……… opgeluchte Kelly. (opgeluchte, verliefde, 

leuke) 
36. Eindelijk eens een afspraak zonder problemen, vertelde ……… opgeluchte Jochem Coox. 

(opgeluchte, verliefde, leuke) 
 
Fillers (36 in total: eighteen existential sentences and eighteen anaphoric sentences): 
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Existential sentences: 
 

1. Er is ......... supermarkt op de hoek van de straat. 
2. Morgen gaat er ……… heleboel verbouwd worden. 
3. Mijn vader ziet dat er nog ……… tafel moet komen om genoeg plek te hebben. 
4. Er komt ……… vrouw uit de flat tegenover ons huis bij ons eten. 
5. Toen kwam er ……… bewaker die de ontsnapte gevangene weer opsloot. 
6. Na de wedstrijd kwam er ……… supporter naar de voetballers toe. 
7. “Als er nog ……… taart gebakken moet worden, wil ik dat wel doen”, zegt Dora. 
8. Normaalgesproken komt er iedere dag ……… vrouw die haar helpt met het huishouden. 
9. Als we er …….. verrassing van maken, is dat wel het leukste. 
10. Nu hoeft er alleen nog ……… locatie geregeld te worden. 
11. Aan de lucht te zien, komt er ……… regenbui aan. 
12. Twee dagen geleden is er ……… baby geboren twee huizen verderop. 
13. Om te vluchten moet er ……… ladder gepakt worden. 
14. Eindelijk zien we dat er toch ……… oplossing is voor de problemen. 
15. Als de wedstrijd is afgelopen is er altijd nog ……… nabeschouwing. 
16. Nu hoeft Klaas daar nooit meer ……… seconde bang voor te zijn. 
17. Na de laatste ronde zal er nog ……… feest zijn om het toernooi af te sluiten. 
18. De voetballers zijn bang dat er ……… kat op het veld rondloopt. 

 
Anaforic sentences: 
 

19. Ze vertelde het aan een buurman en dit was voor ……… buurman nog beter nieuws. 
20. Toen hij haar zag huilen, probeerde hij ………  vrouw te troosten. 
21. Hij bleef ontroostbaar, al probeerden de ouders  ……… baby te kalmeren. 
22. Hij werd heel boos en ……… man sloeg de vrouw in zijn woede. 
23. Die uitspraak vond een van de politici niet leuk en ……… politicus reageerde onaardig. 
24. De buurvrouw ergerde zich aan de hangjongeren en ………  vrouw sprak ze daarom toe. 
25. De vrouw achter de kassa moest helemaal opnieuw beginnen en ……… caissière trok daarbij 

een chagrijnig gezicht.  
26. Het meisje had op een snoepje gehoopt, maar ……… kleuter ging nu teleurgesteld en met 

lege handen naar huis. 
27. De vrouw weigerde het huwelijksvoorstel van haar buurman, waarna ……… man weer naar 

huis ging. 
28. De voetballer brak zijn been en ………  speler moest nu van het veld. 
29. Hij viel van zijn fiets waardoor ………  wielrenner nu moest stoppen met de race. 
30. Omdat hij nare dingen naar de leraar riep kreeg …….. leerling straf. 
31. Ik werd pijnlijk gestoken door een wesp, maar ……… wesp vloog vrolijk verder. 
32. Hij kwam binnen door het raam en ……… dief stal mijn laptop. 
33. Nadat hij de verdachten lang ondervraagd had op het politiebureau, liet ……… politieagent ze 

gaan. 
34. Mijn nichtje heeft een kat als huisdier en ……… kat heet Simba. 
35. Een kabouter probeerde in een boom te klimmen, waardoor ……… kabouter viel. 
36. Na een lange tijd naar een eekhoorn gekeken te hebben, viel de vos ……… eekhoorn aan. 


