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Zoals zo veel talen (cf. Haspelmath 1997) hebben de sandwich-talen Duits, Nederlands en Engels
verschillende series onbepaalde voornaamwoorden (of hoe men ze maar wil noemen – er is veel
terminologische variatie). Eén van die series is gebaseerd op een cognaat van enige:
•
•
•

Enige observaties/enigermate/enigszins
Einige Observationen/einigermassen
Any observations?/anybody/anyone

Alleen in het Engels zijn formaties van dit type negatief-polair: ze kunnen alleen voorkomen met
negatie, in vragen en nog zo wat omgevingen: any observations is ongrammaticaal zonder vraagteken
c.q. vraagintonatie. Als het om any/enige/einige gaat, gedragen het Duits en het Nederlands zich dus
op (ongeveer) dezelfde manier, en is het Engels anders.
Traditioneel wordt de distributie van any gerelateerd aan die van some – die overigens niet
helemaal complementair is. Het Nederlands heeft eveneens een onbepaald voornaamwoord dat
cognaat is met some, namelijk sommige (vergelijk ook soms en archaïsch somtijds), maar het moderne
Duits heeft zoiets niet. Hier ligt de waterscheiding dus tussen Engels en Nederlands aan de ene kant,
en Duits aan de andere.
In onze lezing gaan we preciezer naar de distributie van deze en andere onbepaalde
voornaamwoorden kijken vanuit het perspectief van Van Haeringen (1956). De sandwich-gedachte
voorspelt dat we geen gevallen zullen vinden waarin de perifere talen Duits en Engels één patroon
laten zien, en de taal in het midden, het Nederlands, een ander. Zo’n patroon past ook niet in de
algemenere gedachte van Duits en Frans als de centrale talen van het “Standard Average European”.
We zullen zien of die voorspelling uitkomt. En als we tijd overhebben, maken we een uitstapje naar
het Afrikaans, waar onbepaalde voornaamwoorden op basis van enige een distributie hebben die als
twee druppels lijkt op die van Engels any – waarschijnlijk als gevolg van intensief taalcontact.
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