IS VREEM D GENOEC CENOEG')

1

. Het probleemt

Er zijn in het Nederlands bijwoorden die zowel links op het middenveld kunnen staa¡ als
rechts, zoals vaak rn (1a). Er zijn e¡ ook die alleen maa¡ links op het middenveld kumen

in (lb). En er zijn er die alleer maar rechts op het middenveld
kunnen voorkomen , zoal.s vreemd in (lc).2
staan, zoals vermoedelijk

(1)

<vaak> niet <vaak) gekeken.
b Ma¡ie heeft < vermoedelijk > niet < *vermoedelijk >
c Ma¡ie heeft <*vreemd> niet < vreemd > sekeken.
a Ma¡ie heeft

gekeken.

De onmogelijkheid vmr (1c) *Marie heefi vreemd niet gekeken kar geen zuiver sema¡tische

oorzaâk hebbe[. E¡ valt imme¡s gemakkelijk een zinvolle interpretatie voor deze zin te
bedenken: 'Het is vreemd dat Made niet heeft gekeken', analoog aan de zin in (2):
(2)

Ma¡ie heeft waarschijnlijk niet gekeken.

'Het is waarschijnlijk dat Made niet heeft gekeken.'
Zinnen als *Marie heefi vreemd niet gekeken kuúnen worden gered door i¡sertie va¡ het
bijwoord genoeg, zoâls in (3a,b).

(l)

a Ma¡ie heeft vreemd *(genoeg) niet gekeken.

Ik dank Marc van Oostendorp vooÍ commentaar op een eerdere versie. Fout€n blùvsn

de

mijne.

Met middenveld wordt bedoeld het stuk van de zin tussen dç V2-positie, d,w.z. de positie van
het vervoegde werkwoord in de hoofdzin, en de \ryerkwoordspositie aan het eind van de zin.

De asymmetrische distributie van bijwoorden in (1) heeft niet speciaal iets te maken mct de
aariwezigheid van n¡et. Níet is hìer gebruikt om de onderve¡deling in linke¡- en rechtermiddenveld zichtbaar te maken, maar dat kan ook met bijvoo¡beeld meestal of sons.
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b Jan heeft grappig *(genoeg) vaak gekeken.

t7

adverbia verplicht. Rechts op het midd etveld hoeft genoeg niet aanwezig te zijn. Het kan

wel, en geeft dan betekenisverschil

Er rijzen nu enkele interessante vragen:

(Ð

Waa¡om kunnen leder van de adverbiale klasse waafoe weand

et

(5)
opmerkelijk

a Jan heeft wel grappig gesProken.

b Jan heeft wel grappig genoeg gesproken.

behoren (veelal adverbia va¡ wijze of hoedanigheid) niet in het linkermiddenveld
staall?

(iÐ
(iiÐ
(iv)
(v)

Waarom kunnen zulke adve¡bia daar wel staar als genoeg geäserteerd wordt?

Ten deidekaageno¿8 bÚ verplichte 8¿r,oeg-insertie niet vewangen worden door voldoende'
(6a,b). Dat kan wel in de zinnen (4c,Ð en levert bijvoorbeeld de zinnen in (óc'd) op'

Welke (betekenis)bijd¡age levert genoeg aaî de gehele zin?
Waarom is het

i)ist

genoeg dat deze functie heeft, en

ka¡ bijvoorbeeld het bijna

(6)

synonieme voldoende deze functie niet vervullen?

a *Marie heeft voldoende weemd niet gebeld
b xJ¿n houdt er voldoende jammer mee op.

Heefl genoeg in deze constructie dezelfde syntactische eigenschappen als andere

c Het is voldoende vreemd dat Marie niet gebeld heeft om de politie te

voorkomens vut genoeg?

waa¡schuwen.

d Het is voldoende jammer dat Jan e¡mee ophoudt om in tra¡en uit te barsten

In dit a¡tikel onderzoeken '¡/e de eigenschappet

va¡L genoeg-insertie om een a¡twoord te

vinden op de meeste van bovenstaande vragen. Het verplichte karakter vân g¿noeg-i\sefüe
blijkt te herleiden tot de combinatorische eigenschappen vân adverbia zoals yreemd en

Ten vierde kan er

bij

'Eewoorf genoe7 (7â,b) wel een om-zin verschijnen' maar niet bij

genoe g-iîsertie (6c).

opmerkelíjk. Zulke adverbia kunnen alleen met een predikaat worder samengevoegd, niet
met een argument. Samenvoeging met een argument is slechts mogelijk met behulp vân

(7)

genoe8.

a Jantje heeft niet raar genoeg geprâât om hem straf te geven.

b Het praten van Jantje lvas niet raar genoeg om hem straf te geven.

(* om hem sÍaf te geven).
was raar (x om hem straf te gevÐ.

c Jantje heeft raar genoeg niet gepraât

2.

Vreemd genoeg is niet voldoende

d Het praten va¡ Jantje

2.1 Hulp-getoeg

zirt (7c)

Genoeg tn de genoeg-rnsertie constructie lùkt heel anders da¡ andere voorkomens va¡l

voor te bedenken is: 'Dat Jantje niet gePraat heeft is raar genoeg om hem straf te geven '
Wat de mogelijkheid vn een om-zinbefiefr. gedraagf raar genoeg in (7c) z\ch dus als raar

eenoeg. Om le begirr'j.eîlljkt genoeg b\i genoeg-\r'sefüe Eeen betekenisbijdrage te leveren.
De betekenis van z1\ (4a) is eerder (4b) dan (4c), en de betekenis va¡ (4d) is eerder (4e)

a Ma¡ie heeft vreemd genoeg niet gebeld.

in (7d), niet als raar genoeg in (7a,b)
Ten slotte kaa er b¡ Senoeg'i¡sert\e geen voor-PP aarvezig zijn die de rol van
expeiencer draagt, terwijl dit wel mogelik is bij gewoon genoeg Om dit te kunnen
aantonen moeten we uiterâard een adverbium nemen dat niet zelf al een voor-PP b\j ztch

b Het is vreemd dat Made niet gebeld heeft.

kan hebben, zoals dom.

dan (4fl.

(4)

met de om-zin is ongrafrìnaticaâl ondanks dat er een aanvâardbafe interPretatie

zondet genoeg

c Het is vreemd genoeg dat Made niet gebeld heeft.
d Jan houdt er jammer genoeg mee op.
e Het is jarrìmer dat Jan ermee ophoudt.

f

Het is jammer genoeg dat Jan ermee ophoudt.

Ten lweede is links op het middenveld de aanwezigheid yar genoeg bij deze klasse van

(8)

a Dat antwoord'¡/as dom (xvoor mij).

b Dat antwoord was dom genoeg voor mij om de student meteen een onvoldoende
te geven.

r Marie

heeft dom genoeg (*voor mij) niet gegeten.
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We hebben nu

vijf

verschillen tussen wât we ve¡de¡ zullen roemen fi)Ip-genoeg in de

(11)

zijn (zij het niet

met behoud van betekenis); gewoorL genoeg kan worden vewa¡ gen ð,oor voldoende, hÙ,lpgenoeq r\iet: gewoon genoeg neemt eerr om-zrt, h,JLp-genoeg niet,

b +Vreemd voor ons genoeg belde Ma¡ie niet.
Als het bijbehorende nomen vooropgeplaatst wordt, karr genoeg in zijn basispositie blijven
staan. Dat kan niet bù adjectieven en adverbia.

bij gewoon genoeg kan

de experiencer-rol worden uitgedrukt in een yoor-PP maa¡ bljhllp-genoeg niet. Op grond

van deze

19

a ?Boeken over voetballen genoeg waren er om de hele dag te kunnen lezen.

genoeg-iîsefüe constructie en gewoon genoeg: Eewooî geno¿g levert een betekenisbijdrage,
httlp-genoeg lùkt dat niet te doen (maar zie paragraaf 4); insertie vaa hulp-genoeg \sbîi eerr
bepaalde klasse varr adverbia verplicht, gewoon genoeg kan ook afwezig

GENoEG?

(12)

. a Boeken zal Jan wel genoeg

b xVreemd heeft Made

vijf

verschillen mogen we conclude¡en dat de aa.rìwezigheið, van hulp-genoeg
afgedwongen wordt door de syntaxis.

c *Vreemd is het
De conclusie

2.2 Genoeg als affix

val

_

bezitten.

genoeg niet gebeld.
genoeg dat Marie niet belt.

deze paragraaf luidt dat hrìlp-g¿¿aeg een suffix is dat om syntactische

redenen op een bijwoord vaa hoedanigheid
Voordat de vraag waarom hulp-genoeg âânwezig moet zùn bean¡vootd karì worden, moet

of wijze

zoals vreen¿ of preltig moef

verschijnen als dat bùwoord in het linkermiddenveld staal.

nomina. De aa¡wezigheid va¡ g enoeg

Dit betekent overigens niet dat het s,tfftx -genoeg nel zoiets is als het suffix -wyze :
-'rt?¿ maar bü een
heel beperkte groep adverbia kal voorkomen. Dit wordt geTllustreerd in (13):

gewoon mogelijk bij aanwezigheid yajû genoeg.

(13)

eerst de syntactische status erya¡ opgehelderd wo¡den. Hulp-genoeg

lljkt

een

suffix te zijn,

net als gewoon genoeg brj adjectieven en adverbia, maar in tegellstellitrg tot genoeg

brj

bij eerL adjectief of adverbium blokkeert adjectivale
flexie en comparâtiefformatie; bij een nomen zijn het verkleinwoo¡d- en meervoudssuffix

het verschil tussen defwee rs dal -genoeg volstrekt productief is terwùl

a Jan heeft opvallend -genoeg /-erwijze alles al opgelost.

b Ja¡ heeft gek - genoeg

(9)

I

*-erwijze alles al opgelost.

a +vreemder genoeg

b een vreemd(*e) genoeg (*e) opmerking3

Het onde¡scheid lijkt te zùn dal -wijze een morfologisch suffix is en -genoeg een

c boekjes genoeg

syntactisch suffix.
Genoeg-irßertre moet gezien worden als een laatste redmiddel, want hel kan niet plaats

Genoeg

kal zowel links

als rechts van een nomen staan,

mâ

alleen maar rechts van een

adjectief of adverbium:

(10)

a Genoeg goede boeken zijn er om

vinden âls een adverbium zonder genoeg op het linkermiddenveld kan staan:

(14)

a Marie heeft vermoedelijk (+genoeg) niet gebeld.
b Marie heeft helaas (*genoeg) niet gewerkt vandaag.

je te amuseren.

b Boeken genoeg zijn er om je te amuseren.
c Vreemd genoeg belt Marie niet.
d *Genoeg vreemd belt Marie niet.

De verschillen tussen verschillende voorkomens varr genoeg zún samengevat in tabel

I

(op

o.20).4

Als genoeg op een nomen volgt, is âdjacentie niet sttikt vereist, maar als genoeg op een
adjectief of een adverbium volgt wel:

4
2

De aanname daL genoeg hier een suffix is, verklaart niet waa¡om lìexie op genoeg or¡rnogelijk
is; flexie op adjectivale affixen is immers gewoonlijk mogelijk.

Ma¡c van Oostendo¡p meìdt mij dat er in het Brabants nog een veÍschil is tussen gewoon
genoeg e\htlp-geno¿g: alleen gewoon gero¿g kan worden vervangen door zdr,
Ongrarnmaticaal is *Hij komt jammer zat níet, Aanllezierr zaf zich voor het overige wel als
een suffix lijkt te ged¡agen moeten we concluderen dat de sufüxstatus kennelük onvoldoende
is om op te kunnen treden in de functie van hùlp-ge oeg.
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woordgroep [niet gewerkt] zoda¡ig dat een adverbium als vreemd wel met de
woordgroep maar niet met de tweede kan worden gecombineerd? Het kar niet zornaar aan

1

de aå¡wezigheid van niet li19en, want het effect in (15b) treedt ook op als we ¿i¿l

betekenis

syntactisch verplicht

:

hulp-

aclnominaal

Senoeg

8enoe8

qenoe8

,|

+

+

om-zlfl

Het begin van een antwoord ligt in de observatie dat een adverbium àls vreemd mel een

we¡kwoord gecombileerd moet worden vóór dat de argumelten van dat',verkwoord
toegevoegd worden. Stellen we ons het bouwen van een zin hieÍoe als volgt voor. We

in

(16a) met het hoofdwerkwoord, bijvoorbeeld gekeken

eî

voegen nieuwe

elementen steeds links var de reeds aalw ezige toe, eerst eerl adverbium als vreemd, daama

+

+

+

+

+

flexíe

+

tweezijdig t.o.v. A/N

+

het argument van gekeken. Dit leidr. lrteindelijk bijvoorbeeld tot ztu (16b). Als we zoals in

(i6c) eerst het årgument 'tm gekekm
ongrarrÌrnaticale zin

(I

6d)

toevoegen en daarna vreemd, ktrjgen

we

een

:

+

(ló)

a gekeken

-)

v¡eemd gekeken

->

iernand vreemd gekeken

b E¡ heeft iemald vreemd gekeken.
c gekeken -) iemand gekeken -> xvreemd iemand gekeken
d xEr heeft vreemd iemand sekeken.

+

+
+

strarding

vervangen door bijvoorbeeld vaak, meestal of vanmorgen.

beginnen

expenencer

A/N

ectivâal

+

voldoende

adjacent aan

ad- adj

De woordgroep [gekeken] heeft de status van predikaat en is niet af want e¡ moef nog een
argument bú. De woordgroep [iemand gekeked is wel af en heeft daarom niet meer de

3. Argumentmodifceerders en predikaalmodírtceerders

Dit wordt geillustreerd in (17)
[kijken] kan niet als argument yan løten opfiedeî, [iemand kijken] wel:

3.I Modirtcaie van werkwoords g roep en

(17)

status van predikaat, mââr is zelf een argument geworden.

Nu da¡r de vraag \üat de aanwezigheid vm htip-genoeg afdwingt. Een mogelijkheid die

*lk laat kijken.
b Ik laat iemand kijken.
a

direct verworpen ka¡ worden is dat het s,tffix genoeg van een âdjectief een adverbium
maakt. Ten eerste kar gmoeg âân een predicatief gebruikt adjectief worden gehecht zonder
dat de categoriale status van dat adjectief verandert (15a). Ten tweede kun¡en, zoals we al

eerder gezien hebben, adjectieven

uit de klasse van

vreemd en prelÍ¡g rechts op het

De stelling is nu dat de kìasse der adverbia waar pretî¡g en vreemd. toe beho¡en wel
gecombineerd kunnen worden met predikaten, dat
argumenten

nog niet aa¡wezig zijt,

wil

zeggen met elementen wâål:va¡ de

maat niet met ârgumenten, dat

middenveld optreden als adverbium zonder dat er een suffix nodig is (15b):

predikaten waarva¡ de argumentsposities reeds zijn ingevuld.

(15)

3.2 Modificatie van zelfslandignaamwoordgroepen

a Het is prettig genoeg dat Marie niet belt.
b Made heeft < *prettig > niet <prettig > gewe¡kt.

De verklaring voor verplichte genoeg-ißefüe moet dân wel gezocht worden in de
syntactische positie van het adverbium. De vraag ka¡ op basis val (15b) als volgt
gehedomuleerd worden: Wat is het verschil tussen de woordgroep [gewerkt] en de

wil

zeggen met

'We

kumen eenvoudig toetsen of deze analysejuist is door te kÜken nâar de distributie var
elementen als prettig et vreemd in zelfstandignaamwoordgroepen. Het is gebruikelijk om

het nomen in de zelfsta¡dignaamwoordgroep te beschouwen âls een predikaat: een nomen
is pas af en kân pas als een zelfstandige eenheid, als ârgument fungeren, als er minimaal
een determineerder aa¡ wordt toegevoegd:
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(18)

c Prettig *(genoeg) [ook de burgemeester] zal naar het feest komen.
d Waarschijnhjk [ook de burgemeester] zâl naa.r het feest komen.

a *Ja¡ heeft boek gekocht.
b Jan heett een boek gekocht

blj boek dezelfde ¡ol ¡geryÙlt als ¡emnnd
bij kíjken: beide veranderen een onaf predikaat i¡ een af argument.s Er zÙn nu twee
voorspellingen: (i) Adjectieven als prettiS en vreemd kun¡en wel met een nomen worden
gecombineerd maar niet met een zelfstardignaamwoordgroep bestaa¡de uit determineeldel
plìis nomen, en (ii) Als het suffix -Senoeg wordt toegevoegd kuúerL vreet d en prettiS vÌel

Je zou kumen zeggen dat de determineerder een

aân

zo'n zelfstandignaamwoordgroep worden toegevoegd. Beide voorspellingen komen uit:

(19)

3.3 Exlrapositie

Er is nog een overeenkomst tussen het ve¡bale en het nominale systeem in dit opzicht.
Zoals De Haarl (1976) heeft laten zien kunnen adve¡bia links op het middenveld wel
geëxtraponeerd worden, maar adverbia rechts

(21)

b xvreemd de burgemeeste¡

c Marie heeft waarschijnÌijk niet gewerkt.

c vreemd *(genoeg) ook de burgemeesterÕ

d Marie heeft niet gewerkt waarschijnlijk.

te

trekken blÙkt als we kijken nâar de distributie

va¡

elementen zoals

eî vermoedelíik. De overeenkomst tussen bÜvoorbeeld pretl¡g Senoeg eî
waarschíjntijk bij werkwoordgroepen is dat ze kunnen worden toegevoegd na realisering
waarschijntijk

van de argumenten van het werkwoord (20â,b). Iets defgelijks geldt voor zelfstafìdignââm-

Bijzonder duidelijk is dit effect in (22). Zoals de (on)mogeljke voortzetting laat zien geeft
de volgorde niet vaak in (22a) ee,o ardere betekenis da¡ de volgorde vaak niet

(22c)

blijkt dat

(22)

detemineerder:

na extrapositie alleen de betekenis

val

iî

(22b).

Uit

(22b) overblijft

a Made heeft niet vaak gebeld, (x maar vaak ook wel).

b Mæie heeft vâak niet gebeld, (maar vaak ook wel).

woordgroepen: in tegenstelling tol pretliS k'¿rf¡ren zowel prettig gmoeg als waarschijnlijk
worden gecombheerd met een zelfstandig naamwoord dat al gecombineerd is met een

c Marie heeft niet gebeld, vaak, (maar vaak ook wel).

Net als in het verbale systeem is extrapositie van adjectieven/adverbia in het nominale

a Er heeft prettig *(genoeg) [niemand gebeld].

systeem alleen maar mogelijk als die adjectieven/adverbia linksperifeer staa.n, niet als ze

b Er heeft waarschijnlijk [niema¡d gebeld].

lussen de determineerder en het nomen staa¡:'

(23)
Een type-theoretische analyse brengt de overcenkomstel en ve¡schillet tussen het toevoegen
van een determilee¡der aan een nomen en het toevoegen van eeû argument aan eelr werkwoord nauwkeuriger aan het licht. Een mogelijke analyse is de volgende N(omen) is van het
type <e,t>, D(etermineerder) is vari het type < <e,t>,e>, N vult dus de open positie
<e,t> van D iû en dit levert eeû constituent van het type e (= entiteit) op. V(erbum) is
(hier) van het fype <e,t>; het argument is van het type e. Het a¡gÙment vult de open posiúe
waarheidswaarde) De
in het verbale p¡edikaat en dit levert een constituent van het type t
dus, evemls het
verschilt
p¡edikaten
worden
bevredigd
wüze waarop verbale en nominale
gevallen heeft de
beide
in
overeenkomst:
gaat
volgende
is
de
lvaar
het
om
type.
reiulterende
¡esùlterende woordgroep geen open posities meer die moeten wordert bevredigd'
Om redenen die ik niet begrÜp wordt het perifere vreem¿ Senoeg acceptabeler door de
aanwezigheid van eet focuspartikel zoals ook of alleen Zoflder focuspartikel kan het ook
wel, maar dan is er focus flodig op bijvoorbeeld het zelfstaûdig naamwoordi Vreemd genoeg

(:

de

a Marie heeft niet prettig ge.,verkt.

b *Marie heeft niet gewerkt prettig.

groepen

op het middenveld niet. Dit wordt

geillustreerd in (21):

a de vreemde burgemeester

Dat het verântwoord is deze parallel tussen zelfstandignaamwoordgroepen en "verkwoold-

(20)
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BURGEMEESTER werd aan;Prakel¡ik gestel¿

a Alleen die student waarschùnlijk vieet het antwoord.

b Alleen die student, prettig genoeg, weet het antwoord.
c Alleen die < prettige

>

student < *prettig(e)

>

weet het antwoord.s

Voor gevallen waarbij een modificeerder verplicht gepaard gaat met komma-intonatie, zoals
Qzc) en Q3b) wordt vaak aangenomen dat het parenthetische expressies of afrerthoughts ziin
die syritactisch los snaan van de rest van de zin. Dat laatste lükt onaannemelijk in het licht
van de hier besproken verschijnselen. Het valt bijvoorbeeld niet goed in te zier\ waarcm vask
in (22c) niet de betckenis van (22a) kan hebben als het los staat van de syntactische structuur
van de rest vaû de zin,
De parallellie is riiet volmaakt want elementefl als waarschijnlijk en vermoedel¡jk k\rt:Leî wel
tussen Determineerder en Nomen staan terlvül ze niet vóó¡ de argume erÌ met een werkwoord kurlnen worden gecombineerd. Ik heb geen verklaring voor dit verschil.

Is VR¡EMD

SJEF BARBIERS

Het feit dat alleen de linksperifere argumentsmodifìceerdels geëxtlaPoneerd kunnen worden
en centrale predikaatsmodificeerders niet valt overigens eenvoudig te vela¡tv/oorden in een
Intrapositie-analyse van extrapositie zoals voorgesteld in Ba¡biers (1995)' Volgens die

amlyse

is

extrapositie niet

het

resultaat

va¡

rechtswaa¡tse (ver.¡plaatsing

van

de

geëxtraponee¡de modificeerder, maa¡ van linkswaartse Yerplaatsing van de gemodirrceefde
VP (of NP). De intrapositie-analyse val de hierboven besch¡even gevallen ziet er dan
abstract als volgt uit:e

(24)

a [Modificeerder lDetermineerder lNomen]ll

->

[[Determineerder [Nomen]l' [Modificeerder tD€¿emin€€{d€É+Nsßen]lJl
b *[Determineerder [Modificeerder [Nomen]ll - >

geprotesteerd wordt prettig loegeschreven aan de spreker: de spreker vindt het prettig dât
Made niet heeft geprotesteerd. Precies zo is het tn Marie heefi vermoedeliik niet Sekeken
het vermoeden vâ¡ de spreker dat Ma¡ie niet gekeken heeft. De gedachte ligt darì voor de

íarñ, dal j!\sl genoeg bij somrnige adverbia âa¡wezig moet zijn, omdat er een relatie gelegd
moet rüorden tussen de inhoud van de zin en een oordeel van de spreker over die inhoud.
Een va¡ de eigenschappen van het woord genoeg is imrners dat het altijd een norm of
persoon oproept ten opzichte wâarvar iets genoeg is,

Bij nader inzien lijkt dit echter toch niet juist te zÜn. Veel van de betrokken adverbia
int¡oduceren zelf al een erper¡encer in de vorm van een voor-PP'.

(25)

[Argument [[Verbum], lModificeerder {Ve+bum}'-]ll

De restrictie op extrâpositie kan dan geformuleerd wo¡den als: argumenten kuDlen
verplaatsen (d.w.z. intraponeren), predikaten niet. Het syntâctische equivalent hiervan zou

Er is bij zulke adverbia geen gmoeg noüg om een sprekergeoriënteerde lezing mogelijk
te maken. Hulp-genoeg is er dus niet om een experiencer te introduceren.

Het valt beter te begrijpen waarom juisr. genoeg wordt geinserteerd als we kijken naar
de argumentstructuul var| Eewoon genoegi

(26)

vân een predikaâtsmodificeerder een argumentsmodificeerder te maken. Het ligt vool de
hand aa¡ te nemer dat âdverbiâ en adjectieven lexicaal gespeciltceerd zijn als
predikaatsmodificeerder, argumentsmodificeerder of beide. Het feil dat advelbia zoals
helaas en vermoedeltjk uitsluitend op het linkermiddenveld kunnen slaan volgt dan uit hun
lexicale specificatie als figumentsmodificeerder'

4. Waarom is het

genoe9?

De laatste en moeilÙkste vraag die beantwoofd moet wolden is waalom 8¿na¿8 en alleen
getxoeg ee.f- predikaatsmodificeerder ka¡ ve¡ande¡en in een algumentsmodificeefdel. Het
is verleiclelijk om te probeten de noodzaak varrhUllp-genoeg te relatelen aan de betekenis
van de genoeg-insertie constructie. In een zin afs Marie heefi pretÍ¡g genoeS n¡et

a [Drie eieren] is genoeg [om een cake te bakken].

b [Twee boterhammen] is genoeg fvoor mij].
c [Dit boek] is genoeg [voor Jan].
d [Dat Marie komt] is genoeg lvoor Jan].

kumen zijn: maximale projecties kunnen Yerplaatsen (d.Ïv.2. intraponeren), hoofden niet'
De conclusie vaIl deze paragraâf is dat het onderscheid tussen argumentsmodifìceerders
en predikaatsmodificeerders inzicht geeft in de verschillende syntactische distlibutie van
verschillende klassen âdverbia en adjectieven. De functie van hulp-gmoeg is blijkbaal om

a Het is prettig (voo¡ mij) dat Marie niet gebeld heeft.

b Het is jammer (voor mij) dat Marie niet gebeld heeft.

lDetermineerde¡ [[Nomen]r [Modihceerder fNenres]Jll

c [Modificeerder [Argument lVerbum]ll ->
llArgument lVe¡bum]li [Modificeerder t+¡eumenele¡UunBJ]
d [Argument [Modificeerder [Verbum]ll ->

GENOEG GENOEG?

We zien da¡ genoeg gewoonl4k een relatie legt tussen een kwantiteit en een doel. De
constituent die de.kwantiteil uitdrukt hoeft niet per se een kwantihceetder te zijn- Het is
voldoende als een entiteit als een hoeveelheid kan worden opgevat, zoals [dit boek] in
(26c). Nog abst¡acte¡ is dat in (26d) wâ het feit [Dat Marie komt] moet
oPgevât
"vorden
als een hoeveelheid. We kunnen vaststellen dat de constituent die de kwantiteit uitdrukt de

status heeft van a¡gument, wâârbù de notie argument gebruikt wordt zoals hie¡boven: een

constituent die af is, die zelf geen argumenten meer nodig heeft.

Het tweede element in de relatie, het doel, kan uitgedrukt worden door een om-zin
(26a), of door een voor-PP (26b). Deze beide constituenten zijn predikaten, zoals (27)
illustreert. Ze hebben een argument nodig om volledig te worden: [Die eieren] in (274) en
[Deze boterhammen] in (27b).

(27)

a Die eieren zijn om een cake te bakken.

b Deze borerhammen zijn voor mij.

9

Het doorgehaalde deel geeft de positie van de constituent aan voo¡ verplaatsing'
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GENoEG?

Het gewone genoeg legl dus een relatie tussen een kwantiteitaa¡duidend argument en een

voorspelt deze a¡alyse coûect dât een complement va¡ het adverbium zelf rechts van

doelaarduidend predikaat.

oêknzo

ñ^è¡ <¡r^n,to I

Aannemende dat hrJlp-genoeg niet viezenlÚk verschilt va¡ gewoon 8¿nr¿8, is nu de
vraag welke constituent brj htlp-genoeg het kwantiteitaarìduidende argument is en welke

(30)

a Marie heeft jammer genoeg voor Jan niet gebeld.

constituent het doelaanduidende predikaat. Als we zin (28a) parafraseren als in (28b), dan

lijkt het erop dat [jammer] het

b *Marie heeft jammer voo¡ Jan genoeg niet gebeld.

doelaanduidende p¡edikaat is en de rest van de zin [Marie

heeft niet gebeldl het kwa¡titeitaalduidende atgument.

(28)

IP

-/'------xP'

a Made heeft janmer genoeg niet gebeld.

b

-

lp

'Dat Marie niet gebeld heeft is genoeg voor het predikaât jamrner'

In paragraaf 2.I werd al geconstateerd da| h\lp-Senoeg anders da¡ gewoon Senoeg geerr
om-ztn of voor-PP bij zich neemt. Het is nu duidelijk hoe dat komt: het adverbium (zoa.ls
jammer in (28a)) vervult de rol van doelaanduidend predikaat, zodat deze rol niet meer
beschikbaa¡ is voor een om-zin of voor-PP.
De basisstructuu vat de genoeg-insefie constructie moet dan ziin zoals (29):

.-^

X

Jammer-genoeg

AdvP
/ \

Marie heeft niet gebeld

tL
.Adv
Íâm€+ voor Jâ¡

Het belangrijkste is echter dat de aanwezigheid yan genoeg in de structuu in (30) het
mogelijk mâakt adverbia zoals jammer latgs indirecte weg te combineren met IP. Langs

(29)

IP

directe weg is onmogelijk, want IP is een ârgument, een constituent zonder open posities.

Blijft over
IP

XP

X
-genoeg

al.s

hulp kan optreden. Het

ântwoord zou kurnen zijn dat genoeg gegrannìaticaliseerd is tot een functioneel affix dat

--------....-

Adv

de vraag waarom voldoende niet net a.ls genoeg

een adjectief

Marie heeft niet eebeld

of adverbium als

complement kan nemen, terwijl voldoende een lexicale

modificee¡der is. Door aaniechting van voldoende aan adverbium of adjectief verandert er

jammer

niets aan de status daaflan. Het levert een complex lvoldoende Adv/Adj] op waarin het
adverbium of adjectief het hoofd is dât de eigenschappen vân het geheel bepaalt. Aangezien

}Jet prcdlkaal jamm¿r is het complement vãrr genoeg. Het externe zr9umerÍ van -Senoeg
is de IP. In essentie is hrrlp-gmoeg niel a¡ders dan gewoon genoeg. Wat deze constructie

dit adverbium of adjectief zelf niet direct met een IP kan worden gecombineerd, ka¡ het

bijzonder maakt, is dat genoeg een relatie tùssen een propositie en een adverbiaal predikaat

functioneel hoofd bovenop het adjectief of adve¡bium wel de eigenschappen van het hele

legt. Overigens is het niet varì belang hier of de categoriale status vân het exteme argument
IP of VP is. Het gaat er slechts om dat XP aangehecht wordt op een niveau waarop alle

complex fgenoeg Adv/Adjl, zoals gebruikelijk bij functionele hoofden: een DP heeft een

dat ook niet als het door voldoende wordt gemodificeerd. Genoeg daarentegen bepaalt als

a¡dere distributie dar een NP, een CP heeft een ande¡e distributie da¡ een IP, et cetera.

ârgumenten van g¿á¿ld reeds geinserteerd zÙn, want Precies dat maakt de aanwezigheid van

hnlp - g eno e g noodzakelijk.

Onde¡ de aafframe dat een hoofd maa¡ één complement

kal

hebben volgt

uit

de

structuu in (29) dat de gebruikelijke complementen vaui\ genoeg, om-z\nnen en vaor-PPs,

hier niet gerealisee¡d kun¡en worden. De juiste basisvolgorde v/ordt afgeleid door
verplaatsing vanJammer naa¡ links van genoeS. Helis ntel duidelijk waarom deze verplaatsing moet opt¡eden, maã er is wel overtuigende evidentie voor. Ten eerste vera¡twoordt
deze verplââtsingsanalyse het affìxale katakter vxt gmoeg (zle pangraaf 2.2). Ten tweede

t0 De aanwezigheid van de yoo¡-PP hier is niet in tegenspraak met de eerdere bewering dat
hulp-genoeg geen voo¡-PP toelaat: de yoor-PP hoort hier 6il jamner, '¡.iet blj genoeg,
1l De hier voorgestelde analyse van hoofdverplaatsing van adjectief naar suffix ge¿¡o¿g is analoog aan Corvers analyse van comparatieven en supe¡latieven waarbij het adjectief naar het

suffix -e¡ of -.r/ verplaatst (Corver 1990).
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5. Conclusie
Insertie van htip-gatoeg

in zinnen als Marie heefi vreemd

genoeq niet gebeld wordt

in de klasse
waar vreemd toe behoort, namelijk dat ze alleen met predikaten (ongesatureerde
constituenten) kunnen worden gecombineerd en niet met argumenten (gesatureerde
constituenten). Hoewel de aanwezigheid van h't\p-genoeg afgedwongen wordt door de
syntaxis en hulp-gmoeg op het eerste gezicht een betekenisloos functioneel element lijkt,
afgedwongen door een lexicaal gespecihceerde eigenschap van de adve¡bia

kon worden âangeto ond dalfuJlp- genoe g precies dezelfde syntâctische en semantische relâtie

legt als gewoon genoeg, narnel\jk tussen een kwantiteitaanduidend argument en

een

doelaanduidend predikaat. De illusie dalhrlp-genoeg betekenisloos is, wordt gewekt door

de aard va¡ dit argument en predikâat. Htlp-genoeg zegt dat een propositionele inhoud
geùoe9 is om

prellíï,

vreemd et ceteta genoemd te worden , Gewoon genoeg zoals

i\

Jantje

heefi raar genoeg gegeten om hem straf te geven zegt dat de mate van raa¡heid voldoende
is om Jantje

sÍaf te geven.
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