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___________________________ hangijzer 2
M. VAN DEN TOORN» *T IS MAAR EEN FEMELIKKER

Het merkwaardige aan de bovenstaande woordgroep is de plaats van 

de bepaling maart die plaats schijnt afhankelijk van de onbepaaldheid 

van de volgende NC. Zodra de NC bepaald is, verspringt maar naar de 

plaats achter de NC: *t is de pennelikker maar.

Behalve maar kent het Nederlands nog een aantal - voornamelijk een- 

syllabige - bijwoorden die zich op dezelfde wijze gedragen, getuige de 

volgende voorbeelden:

Geef eens een schaar aan. versus: Geef de schaar eens aan.

Ik heb al een oproep gehad. versus: Ik heb de oproep al gehad.

Hij heeft pas een bord soep op. versus: Hij heeft het bord Boep pas op.

Ik moet even een potlood hebben, versus: Ik moet het potlood even hebben.

Hij heeft nog een gulden. versus: Hij heeft de gulden nog.

Deze regelmaat geldt, naar het schijnt, niet voor elk idiolect: er 

zijn Nederlanders die zeggen: Geef es de Bchaar aan. Het is niet uitge

sloten dat vooral in het zgn. Indische Nederlands deze constructie voor

komt (Couperus - zelf Indisch beïnvloed - maakt er gebruik van). Het om

gekeerd komt, dunkt me, nooit voor: *Geef een schaar es aan.

Voor wie deze regelmaat echter geldt, is het mogelijk op deze wijze 

een indefiniete NC op te sporen, bijv.:

Heb je nog drie pennen? versus: Heb je die drie pennen nog?

Er zijn echter ook de nodige complicerende omstandigheden, bijv. bij het 

meewerkend voorwerp. Hier is van belang of er een voorzetsel bij staat 

of niet:

Ik heb het maar aan Karei gegeven, versus: Ik heb het Karei maar ge

geven.

De vraag die zich hier opdringt is of er nog meer adverbia zijn die deze 

regelmaat van verspringing kennen, wat het gemeenschappelijk kenmerk is 

dat ze verbindt, en onder welke omstandigheden deze verspringing optreedt.
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