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Inleiding

  “twee hoogleeraren, sieraden hunner universiteit, die hun 
tijd niet te kostbaar achtten om in breedvoerige betoogen 
hun vooropgezette meening kracht van bewijs te geven”

 (uit: Jacobs, A.H. 1899. Vrouwenbelangen. Drie vraagstukken 
van actueelen aard. Amsterdam: L.J. Veen)

Op 1 oktober 2014 zwaaiden twee hoogleraren Nederlandse 
taalkunde af aan de Leuvense universiteit: William Van Belle 

en Joop van der Horst. Jarenlang hebben ze hun stempel gedrukt op 
de opleiding. Een gunstig stempel, zeker als je de mening vraagt van 
de afgestudeerden, want beiden waren populaire docenten. En dat 
bereikten ze niet door het niveau van hun vakken te laten zakken in 
een slecht ingelicht idee van hoe je de studenten ter wille kunt zijn. 
Integendeel, het basisvak syntaxis van William Van Belle was voor 
tal van studenten een onneembare horde, en gold als een efficiënte 
manier om de onvermijdelijke schifting van de eerstejaarsstudenten 
door te voeren, en Joop van der Horst stond bekend om zijn Hollandse 
zuinigheid als het op cijfers geven aankwam. Meer dan één gevorderd 
student uit de bovenbouw die ervan uitging dat de buit al binnen 
was en er zich gemakkelijk van afmaakte bij het studeren, keek ontzet 
naar zijn resultatenblad, waar een kletterende onvoldoende voor 
Middelnederlands op stond. Wat hen dan wel zo populair maakte, was 
hun beider volslagen gebrek aan capsones. Thesisstudenten werden 
hartelijk ontvangen, verstandige vragen tijdens of na het college 
werden uitvoerig behandeld, minder verstandige vragen werden tactvol 
afgehandeld en uitnodigingen voor deelname aan extracurriculaire 
activiteiten werden meestal aangenomen. Die pretentieloze, joviale 
aanpak kenmerkte trouwens ook hun omgang met de collega’s. In 
een departement waar soms stennis gemaakt wordt over bagatellen – 
de universiteit is hierin niet anders dan enige andere werkplek – was 
William, als departementsvoorzitter gedurende vele jaren, de juiste man 
op de juiste plaats om de sociale brandjes te blussen voor ze uitsloegen. 
Het is ook niet verwonderlijk dat beide heren het uitstekend met elkaar 
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konden vinden. Ze zijn vrienden geworden, en daar heeft hun emeritaat 
naar verluidt niets aan veranderd. Net zoals bij de studenten was hun 
joviale reputatie niet gebaseerd op opportunisme. Menig collega heeft 
aan William en Joop een hardnekkige wetenschappelijke tegenstander 
gehad: ze waren bepaald niet uit het lood te slaan in verwoede discussies 
op doctoraatsverdedigingen, lezingen en op papier, en konden tot 
wanhoop én ontzag van hun collega’s uit het niets doorslaande 
argumenten tevoorschijn toveren die een zorgvuldig opgebouwd en 
onwankelbaar geacht standpunt van tafel vermochten te vegen. Met de 
titel van dit boek, Patroon en argument, en met het motto dat boven 
deze inleiding prijkt, hebben we hulde willen brengen aan het karakter 
en de beroepsernst van deze twee bijzondere neerlandici, en met name 
aan hun vermogen om patronen bloot te leggen in het taalgebruik, 
in zijn historische, sociale en pragmatische dimensies, en hun betoog 
overtuigend te maken door het te ondersteunen met een verbijsterend 
scala aan doortimmerde argumenten. Dat het woord patroon een extra 
betekenis heeft, die enigszins vloekt met het ni dieu ni maître gehalte 
van de jubilarissen, moet de lezer maar voor lief nemen.

Deze twee hoogleraren, wars van opportunistische vleierij of gekonkel, 
zullen erg gemist worden aan het departement. We dachten dan ook dat 
het passend was om dit dubbelemeritaat te markeren met iets tastbaars. 
We zaten met de handen in het haar, want je kunt niet met eender wat 
komen aanzetten. In zijn boek Taal op drift (2013, dus kort vóór zijn 
eigen emeritaat) laat Joop zich laatdunkend uit over de studenten van 
de Deense taalkundige Otto Jespersen (1860 - 1943), die de legendari-
sche hoogleraar bij zijn afscheid bedachten met een bloemenvaas, wat 
de auteur toch een beetje minnetjes vond. Géén bloemenvaas dus. Een 
huldealbum dan? Dat lag niet voor de hand. Huldealbums zijn niet po-
pulair, vooral bij contribuanten. Daar zijn verschillende redenen voor. 
Allereerst dat ze bibliometrisch minder doorwegen dan tijdschriftarti-
kelen, wat ze in het huidig tijdsgewricht een verlieslatende post maakt. 
Verder is het afgelopen decennium een grootscheepse generatiewissel 
aan de gang, waardoor academici in de leeftijdsklasse tussen zeg 55 en 
75 jaar, een voltijdse baan hebben aan het vullen van huldealbums voor 
hun emeriterende collegae. Als je een oproep doet om een bijdrage te 
leveren voor een huldealbum, loop je het risico dat je te weinig reacties 
krijgt, of alleen van mensen die verder niet veel om handen hebben, zo-
dat de auteurslijst een flauwe afspiegeling is van de eigenlijke waardering 
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onder collega’s. In ons geval liepen we het bijkomende risico dat er zich 
een scheve verdeling van hulde-artikelen voor elk van beide emeriti zou 
kunnen voordoen: een stroom artikelen voor William en een paar halve 
kladjes voor Joop, of vice versa. Die bezwaren hebben we onverschrok-
ken genegeerd, en we zijn gaan peilen naar interesse, en kijk: dat bleek 
buitengewoon mee te vallen. Bijna iedereen die we aanschreven was en-
thousiast, al zijn sommige collega’s er uiteindelijk niet toe gekomen ook 
werkelijk een stuk in te leveren, vaak om begrijpelijke redenen. Niette-
min bleken er ook na deze onvermijdelijke selectie nog ruim voldoende 
stukken voorhanden om een bundel mee te vullen. Eigenlijk was dat 
een nieuw probleem: het was al vroeg duidelijk dat we de kaap van de 
500 bladzijden makkelijk zouden ronden, waardoor de kostprijs voor 
het uitgeven schrikbarend steeg. Daar kwam van uitgeverswege nog de 
begrijpelijke bezorgdheid bij dat het boek daardoor nog meer onver-
koopbaar zou worden dan een in het Nederlands geschreven verzamel-
band over taalkunde toch al is: een aanzienlijk deel van de potentiële 
afzetmarkt is als auteur betrokken bij het boek, en gaat zich niet bo-
venop het presentexemplaar nog een tweede exemplaar aanschaffen. En 
als de situatie aan onze faculteit representatief is, en ook elders de vak-
bibliotheken kampen met krimpende budgetten voor de aanschaf van 
boeken, onder andere door de hoog oplopende kosten voor tijdschrift-
abonnementen, dan moeten ook van die kant geen royale bestelorders 
verwacht worden. We willen de Universitaire Pers Leuven dan ook van 
harte bedanken de uitgave van dit boek te hebben willen ondersteunen. 
Daarvoor moeten we eigenlijk ook Joop van der Horst zelf dankbaar 
zijn, want die heeft veel eigen werk in het fonds van de UPL, zodat die 
zich toch ook een beetje moreel onder druk gezet gevoeld moet heb-
ben. Niettemin kon de uitgave natuurlijk alleen tot stand komen met 
bijkomende financiering. Daarvoor willen we van harte de volgende 
subsidieverstrekkers bedanken: de opleiding Taal & Bedrijf, de onder-
zoeksgroep ComForT, het Centrum voor Computerlinguïstiek (CCL), 
de groep Reasoning, Argumentation & Thinking, de faculteit Lette-
ren en het tijdschrift Leuvense Bijdragen. Een bijzondere vermelding 
verdient Willy Smedts, die het grootste deel van het budget voor zijn 
rekening nam, Dorien Van de Mieroop, die de budgetten van Taal & 
Bedrijf vrijgaf en Walter Schaeken, die geld kon vrijmaken van de groep 
Reasoning, Argumentation & Thinking. Het lijkt ons redelijk dat de 
gefêteerden deze gulheid te gelegener tijd testamentair vereffenen. Ver-
der willen we ook de reviewers bedanken die de stukken mee nagelezen 

patroon_en_argument_DEF.indd   7 16/09/14   11:32

Overdruk uit Patroon en argument  -  ISBN 978 94 6270 014 7  -  © Universitaire Pers Leuven 2014



In lei d i n g8  |

hebben en de auteurs hebben behoed voor overgeslagen stappen in de 
redenering, over het hoofd gekeken vakpublicaties of onzorgvuldige 
formuleringen. Het is een lange lijst: Liesbeth Augustinus, Johan van 
der Auwera, Ronny Boogaart, Julie Van Bogaert, Kenneth Boumann, 
Geert Brône, Filip Buekens, Ingrid Van Caneghem-Ardijns, Peter-Ar-
no Coppen, Evie Coussé, Jeroen Van Craenenbroeck, Kristin Davidse, 
Johan De Caluwé, Steven Delarue, Lorenz Demey, Karen Deschamps, 
Filip Devos, Sigurd D’hondt, Sylvain Dieltjens, Lobke Ghesquière, 
Paul Gillaerts, Jan Goossens, Jan Heylen, Priscilla Heynderickx, Jack 
Hoeksema, Koen Jaspaert, Dany Jaspers, Jacques Van Keymeulen, Ka-
ren Lahousse, Alexandra Lenz, Sterre Leufkens, Piet Mertens, Dorien 
Van De Mieroop, Frank van Meurs, Jan Nuyts, Marc van Oostendorp, 
Albert Oosterhof, Tom Ruette, Gijsbert Rutten, Ineke Schuurman, Jan 
Stroop, Michiel de Vaan, Reinhild Vandekerkhove, Willy Vandeweghe, 
Jean-Christophe Verstraete, Ton van der Wouden en Eline Zenner. 

We hopen dat de bijdragen in dit boek de inspiratie zullen vormen voor 
nieuw werk, want we kunnen ons niet voorstellen dat Joop en William 
hun emeritaat in ledigheid zullen doorbrengen.

Freek Van de Velde
Hans Smessaert

Frank Van Eynde
Sara Verbrugge
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Over zo’n en zo meer1

Daniël Van Olmen
(Lancaster University)

Johan van der Auwera
(Universiteit Antwerpen)

Verkennend corpusonderzoek naar zo’n en de cognaten van zo’n is om 
ten minste twee redenen interessant. Ten eerste lijken deze elementen 

zich beperkt in de tegenovergestelde richting te bewegen als zulk en such, die 
van rechts (adjectief ) naar links (determineerder) gaan. Zo’n, so ’n en son 
zijn van oorsprong verbindingen van een bijwoord en een determineerder 
maar verschijnen soms ook in rechtsere posities in de nominale groep, 
mogelijk naar analogie met de oudere soortgelijke items. Ten tweede blijkt 
dat identificering niet alleen in intensivering kan uitmonden maar ook 
in herkenning. De intensiveringsfunctie is duidelijk een voorbeeld van 
subjectificatie. De herkenningsfunctie, waarin de gemeenschappelijke 
kennis van spreker en hoorder wordt geactiveerd, kan worden beschouwd 
als een geval van tekstuele intersubjectiviteit.

1. Inleiding

De literatuur over zo’n is beperkter dan die over zulk en de Germaanse 
cognaten van zulk (de constructie zo vreemd een groep blijft hier buiten 
beschouwing, zie van der Horst & Van de Velde 2003). Over die items 
is onder meer geargumenteerd dat ze zowel bepaald als onbepaald zijn 
(bv. Duinhoven 1988: 127-131): ze drukken typisch een gelijkenis uit 
van een onbepaald token met een bepaald type waarvoor een bepaald 
token als voorbeeld dient. Ook zo’n heeft deze identificeringsfunctie: 
zo’n geval in (1) is een geval dat zoals een ander bekend geval is. De on-
bepaaldheid van zo’n blijkt uit het feit dat het om een univerbatie van 
zo en een gaat, het bepaalde karakter uit zijn combineerbaarheid met 
de universele kwantificeerder elk, zoals in (1) (zie Ghesquière & Van 
de Velde 2011: 779). Elk drukt immers een “pragmatic notion of iden-
tifiability” uit “by delineating all instances in the discourse context”  
(Davidse 2004: 521). Verder is in de literatuur opgemerkt dat identifi-
cering zich in zulk en zijn cognaten, net als in talrijke andere woorden 
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(zie Bolinger 1972), heeft ontwikkeld tot intensivering. De zin in (2) 
toont aan dat zo’n deze functie eveneens kent.

(1)  Voor elk zo’n geval zijn er nog duizend te vinden. (http://www. 
trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1176609/2009/ 
12/01/Jelle-ndash-probeert-Fins-te-verstaan.dhtml, 28 december 
2013).

(2)  Sinds drie weken heb ik een puppy. Het is zo’n schatje! (http://
www.hoewatwaarom.nl/dier-en-natuur/welk-voedsel-mag-pup-
absoluut-eten.html, 28 december 2013)

 
Hoe verhouden zulk en zo’n zich dan tot elkaar? Zulk is terug te vinden 
in de oudste bronnen van het Nederlands en is geëvolueerd van een ad-
jectief, zoals in het predicatieve gebruik in (3), naar een determineer-
der (Van de Velde 2009: 267-271). Volgens van der Horst (2008: 1102, 
1382, 1667) duikt de combinatie van zo en de determineerder een pas 
op in de 17de eeuw, dateren de eerste attestaties van zo’n uit de 18de eeuw 
en wordt die univerbatie in de 19de eeuw gebruikelijk. Opvallend is dat 
de opkomst van het ene item lijkt samen te gaan met een terugval van 
het andere.2 In de hedendaagse standaardtaal is het gebruik van zulk bij 
telbare nomina in het enkelvoud ouderwets (bv. zulk een man) en is ver-
sterkend zo’n ook bij niet-telbare nomina aanvaardbaar (bv. zo’n onzin) 
(Hendrickx 2003: 278). Regionaal, te weten in “een groot zuidoostelijk 
deel van het … taalgebied” (De Rooij 1989: 198), en in het Standaard-
nederlands van veel Belgen3 kan zo’n ook voorkomen bij telbare nomina 
in het meervoud en bij niet-telbare nomina als identificeerder (bv. zo’n 
mannen en zo’n hout).

(3) Si mochten sulc zijn. (Duinhoven 1988: 129)

Het vertrekpunt van de onderhavige bijdrage is een verkennend cor-
pusonderzoek naar zo’n en zulk in gesproken Noord- en Zuid-Neder-
lands. In die studie wordt er onder meer aandacht besteed aan de distri-
butie van beide items, de constructies waarin ze precies verschijnen en 
andere betekenissen die ze mogelijk hebben. Vervolgens willen we de 
formele en functionele eigenschappen van zulk en met name zo’n verge-
lijken met die van soortgelijke items in het Afrikaans, het Duits en het 
Zweeds.
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2. Zo’n en zulk

Tabel 1 geeft aan hoe vaak zo’n en zulk – in al hun vormen – voorkomen 
in de zogenaamde spontane conversaties in het Corpus Gesproken Ne-
derlands (Nederlandse Taalunie 2004). De (Noord-)Nederlandse com-
ponent telt iets meer dan 1.700.000 woorden, de Vlaamse of Zuid-Ne-
derlandse equivalent iets minder dan 900.000 woorden.

Noord-Nederlands Zuid-Nederlands
# /10.000 

woorden
# /10.000 

woorden
zo’n 3622 20,72 501 5,70
zulk 156 0,89 13 0,15

Tabel 1: de absolute en relatieve frequenties van zo’n en zulk in spontane conversaties. 

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat zulk frequenter is in het 
Noord-Nederlands dan in het Zuid-Nederlands (0,89 tegenover 0,15 
gevallen per 10.000 woorden) en dat de verhouding van zo’n tot zulk 
groter is in Vlaanderen dan in Nederland (in het Zuid-Nederlands 
komt zo’n ongeveer 39 keer vaker voor dan zulk, namelijk 501 tegen-
over 13 attestaties; in het Noord-Nederlands komt het ‘slechts’ 23 keer 
vaker voor, namelijk 3622 attestaties van zo’n tegenover 156 van zulk). 
Het is echter niet onmiddellijk duidelijk waarom zo’n zo frequent is in 
het Noord-Nederlands (20,72 gevallen per 10,000 woorden tegenover 
5,70 in het Zuid-Nederlands). Ook Tabel 2, die voor alle attestaties van 
zulk en een willekeurige selectie van 200 attestaties van zo’n per varië-
teit aanduidt met welk type nomen ze verbonden worden, bevat enkele 
verrassingen. 

Noord-Nederlands Zuid-Nederlands
zo’n zulk zo’n zulk

telbaar enkelvoud 185 39 158 1
niet-telbaar 5 9 8 1
telbaar meervoud 1 100 27 11
andere 9 8 7 0

Tabel 2: de types nomen na zo’n en zulk in spontane conversaties.
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In Vlaanderen verschijnt zo’n met elk van de drie types nomen. Alleen 
bij telbare nomina in het meervoud lijkt het item nog enige concur-
rentie van zulk te ondervinden. In Nederland is het gebruik van zo’n 
(nog) sterk gebonden aan telbare nomina in het enkelvoud, hoewel ook 
niet-telbare nomina worden aangetroffen en uitzonderlijk, zoals in (4), 
een telbaar nomen in het meervoud. Vooral in de laatstgenoemde con-
text blijft zulk in het noorden (vooralsnog) ongenaakbaar.

(4) Je had iedere keer zo’n deelopnames. (fn000771.110)

Het meest merkwaardige resultaat in Tabel 2 betreft waarschijnlijk het 
aantal gevallen waarin zulk met een telbaar nomen in het enkelvoud 
verbonden is. In de Zuid-Nederlandse data gaat het om op zulke ma-
nier. De 39 Noord-Nederlandse gevallen, waarvan (5a) er een is, zijn 
allemaal voorbeelden van de constructie in (5b). Die moeten we echter 
eerder beschouwen als een combinatie van zulk met een ander identifi-
cerend item, namelijk dit/dat soort (van) (vergelijk onder meer Brems & 
Davidse 2010), en als een explicitering van het type in de gelijkenis.4 De 
constructie duikt overigens ook op met zo’n in plaats van zulk. Zin (6) is 
een van de 6 attestaties in de hele Vlaamse component spontane conver-
saties. In de Nederlandse tegenhanger komt zo’n/zulk soort maar liefst 
84 keer voor. Mogelijk gaat het hier dus om een noord-zuidverschil.

(5) a  Da’s ook niet zo heel duur natuurlijk hè zulk soort vakanties. 
(fn000396.128)

 b  zulk + soort + (van) + nomen

(6) Da’s zo’n soort linnen hè. (fv400296.102)

De meeste ‘andere’ gevallen in Tabel 2 zijn onvolledige uitingen. Maar 
ze houden ook enkele attestaties in van het enigszins archaïsche, zelf-
standige zulks (van der Horst 2008: 1667) en van zo’n met de betekenis 
‘ongeveer’ vóór een hoofdtelwoord, zoals respectievelijk in (7) en (8). 
Deze benaderingsfunctie heeft zulk duidelijk niet. Een mogelijke verkla-
ring voor dit verschil is dat ze toe te schrijven is aan de twee bestandde-
len van zo’n, het bijwoord zo en het onbepaalde lidwoord (zie Sectie 3).

(7)  En en als jij wel daar in Afrika in een korte broek ging lopen en 
zulks en zo ja dan doe je dat om om te provoceren. (fn008502.185)
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(8)  Zo’n twintig kilometer fietsen daar efkens een terrasje doen en 
dan terugkomen. (fv400292.309)

Als we de gevallen met een nomen van dichterbij bekijken, wordt dui-
delijk dat zo’n nog een tweede functie heeft die zulk niet of nauwelijks 
lijkt te kennen. In (9) is zo’n intensiverend noch typisch identificerend. 
De spreker drukt hier geen gelijkenis uit van een onbepaald token met 
een type colbertjas waarvoor een bepaald token als voorbeeld dient. 
Zo’n wordt gebruikt “ter aanduiding van iets dat bij de toegesprokene 
als bekend verondersteld wordt” (Van Dale 2005: s.v. zo’n). Niet zelden 
treffen we in de buurt van dit zo’n iets als weet je wel aan, zoals in (10). 
De spreker roept bij de gesprekspartners ook vaak het beeld op van een 
prototypisch geval, een geval dat we allemaal herkennen. In (10) gaat 
het bijvoorbeeld om een puber zoals iedereen zich die wel kan voorstel-
len (zie Sectie 3 voor een vergelijkbaar gebruik van aanwijzende voor-
naamwoorden). 

(9)  Ik was toen zwanger van wie dat weet ik niet meer … Nou weet ik 
het ik had zo’n colbertjas aan en ik had een dik buik nou weet ik 
‘t. (fn000773.48-51)

(10)  Maar op de HAVO werd ik echt een ramp. Word ik echt wel uh 
was ik echt zo’n puber weet je wel. Echt best wel lastige lastige 
meid was ik. (fn000955.96-98)

Deze ‘herkenningsfunctie’ is bijzonder frequent, vooral in het 
Noord-Nederlands. Ze is goed voor 124 van de 200 Nederlandse at-
testaties van zo’n uit Tabel 2, tegenover slechts 70 van de 200 Vlaamse. 
Dit verschil verklaart waarschijnlijk ten dele waarom zo’n zo verras-
send vaak voorkomt in het noorden (zie Tabel 1). Onze intuïtie dat 
de herkenningsfunctie kenmerkend is voor zo’n wordt overigens be-
vestigd door de corpusgegevens: van de 156 Noord-Nederlandse en 13 
Zuid-Nederlandse attestaties van zulk in de spontane conversaties van 
het CGN is er welgeteld één geval dat mogelijk iets soortgelijks uit-
drukt, namelijk (11).

(11)  ’t Is een … Zo’n hotelbed weet je wel … Zo’n bed op pootjes als ’t 
ware. [onverstaanbaar] van zulke wieltjes onder en dan echt zo’n 
matras d’rop. (fn000664.44-48)
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Merk tot slot op dat zo’n in de Zuid-Nederlandse sample tweemaal 
voorkomt na de determineerder geen. De attestaties in kwestie worden 
gegeven in (12). 

(12) a Plan je dit jaar geen zo’n reis? (fv400330.18)
 b  Maar dat waren ook geen zo’n goeie plaatsen. (fv400234.170)

Met betrekking tot de diachronie van zulk argumenteert Van de Velde 
(2009: 270-271): “Als het klopt dat zulk zelf een determinator wordt, 
dan mag verwacht worden dat het in toenemende mate gecombineerd 
wordt met niet, in plaats van geen. Dat blijkt inderdaad zo te zijn.” Pre-
cies vanuit die hoek is de verbinding geen zo’n interessant. Zo’n is van 
oorsprong een verbinding van een bijwoord en een determineerder 
maar lijkt in (12) een meer adjectivaal karakter aan te nemen: de de-
termineerder van dienst is namelijk geen, en dubbele determinatie kan 
normaal gezien niet.5 Uiteraard is niet zo’n veel frequenter dan geen zo’n 
maar het vergt niet veel moeite om voorbeelden te vinden van andere 
contexten waarin zo’n zich ‘onverwacht’ gedraagt. Zo verschijnt zo’n in 
(1) samen met de determineerder elk terwijl determineerders normaal 
maar moeilijk met elkaar te combineren zijn (Ghesquière & Van de Vel-
de 2011: 781-782). In (13a) duikt zo’n dan weer op na een telwoord, 
een verbinding waarvan (13b) aantoont dat ook zulk ze (nog) kent. 

(13) a Tien zo’n flessen sinaasappelsap. (fv400217.6)
 b Wij hebben dan twee zulke ramen. (fn000290.211)

Een mogelijke verklaring voor dit gedrag is dat univerbatie zo’n, met 
name in Vlaanderen, ondoorzichtig heeft gemaakt (zie de combineer-
baarheid met nomina in het meervoud) en het item zich vervolgens 
gemodelleerd heeft naar zulk, dat als gevolg van zijn geleidelijke over-
gang van adjectief naar determineerder kenmerken vertoont van beide 
grammaticale categorieën. Om deze hypothese te testen is uitgebreid 
historisch corpusonderzoek nodig, wat buiten het bestek van het on-
derhavige artikel valt. 

3. Zo’n, so ’n, son en sån

Van de andere West-Germaanse talen lijken zowel het Afrikaans als het 
Duits met respectievelijk so ’n en son een cognaat te hebben van zo’n (in 
het Engels heeft so a zich nooit ontwikkeld). De Afrikaanse tegenhan-
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ger is echter niet zo sterk gegrammaticaliseerd. Er is bijvoorbeeld geen 
sprake van univerbatie: so ’n [soə ə] is gewoon de verbinding van het 
bijwoord so [soə] en het onbepaalde lidwoord ’n [ə]. Het mag dan ook 
niet verbazen dat so ’n zich (nog) gedraagt als een echte determineerder, 
zoals (14) duidelijk maakt. Verder zijn enkel telbare nomina in het en-
kelvoud grammaticaal met so ’n. Niet-telbare nomina en telbare nomina 
in het meervoud vereisen sulke, zoals in (15b-c). De distributie in het 
Afrikaans is met andere woorden identiek aan die in de Nederlandse 
standaardtaal.

(14) a *vir elk so ’n geval
  ‘voor elk zo’n geval’
 b *geen so ’n reis6

  ‘geen zo’n reis’

(15) a so ’n boek
  ‘zo’n boek’
 b sulke onsin
  ‘zulke onzin’
 c sulke boeke
  ‘zulke boeken’

So ’n heeft met zo’n de identificerings-, de intensiverings- en de herken-
ningsfunctie gemeen. De zinnen in (16) mogen als voorbeeld dienen. 
De betekenis ‘ongeveer’ daarentegen kan niet worden uitgedrukt door 
so ’n, zoals (17) aangeeft.

(16) a  Terwyl jy ’n biografie lees kan jy nie help om te wonder hoe 
so ’n boek geskryf word nie (http://www.savryskutskrywer.
co.za/kursusse_skryf_boek.htm, 28 december 2013)

   ‘Als je een biografie aan het lezen bent, kan je niet anders dan 
je afvragen hoe zo’n boek geschreven wordt.’

 b Dit was so ’n lekker dag!
  ‘Het was zo’n leuke dag!’ 
 c  Ek en my vrou, Kaia, het eendag in Paternoster gery, verby 

Oep ve Koep, verby die hotel, deur Kliprug en verby Blikkie, 
so ’n pizzeriatjie aan die linkerkant. (http://www.rapport.
co.za/MyTyd/Nuus/Die-lieflike-geskiedenis-van-die-yo-yo-
boek-20131011, 28 december 2013)
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   ‘Ik en mijn vrouw, Kaia, hebben eens in Paternoster rondgere-
den, voorbij Oep ve Koep, voorbij het hotel, door Kliprug en 
voorbij Blikkie, zo’n pizzeriaatje aan de linkerkant.’

(17) Ek het sowat/so/*so ’n 15 boeke saamgebring. 
 ‘Ik heb zo’n 15 boeken meegebracht.’

Het Duitse equivalent son, een univerbatie van so en ein, zou volgens 
Hole & Klumpp (2000: 235) kenmerkend zijn voor (noordelijke) in-
formele variëteiten. Belangwekkend is dat dit item een volledig para-
digma aan naamvallen heeft, waarvan de datief in (18) er een is, en dat 
het net als Zuid-Nederlands zo’n niet meer beperkt is tot het enkelvoud, 
zoals (19) aangeeft. Dit laatste voorbeeld suggereert bovendien dat ook 
son geen ‘zuivere’ determineerder meer is. Zin (20) wijst in dezelfde 
richting. Het moet echter vermeld worden dat geen + zo’n veel vaker 
voorkomt op het internet dan kein + son. Meer doorgedreven onder-
zoek lijkt nodig om te bepalen of zo’n inderdaad adjectivaler is dan son.

(18) auf soner Straße (Hole & Klumpp 2000: 236)
 ‘op zo’n straat’

(19) fünf so(ne) grüne(n) Pullover (Hole & Klumpp 2000: 238)
 ‘vijf zulke groene truien’

(20)  Ich hab leider keine sone Seite. (http://www.last.fm/user/5k17, 
28 december 2013)

 ‘Ik heb liever geen zo’n pagina.’

Net als zo’n en so ’n heeft son een identificerings-, een intensiverings- en 
een herkenningsfunctie, zoals de zinnen in (21) respectievelijk aanto-
nen. De benaderingsfunctie van zo’n zou echter niet bestaan in de Duit-
se tegenhanger.

(21) a  So’n Vogel hab ich ja noch nie gesehen. (Lenerz & Lohnstein 
2004:87)

  ‘Zo’n vogel heb ik nog niet gezien.’
 b  Ach son Quatsch aber auch… (http://www.allmystery.de/

themen/gw2019#id4653, 28 december 2013)
  ‘Ach zo’n flauwekul ook…’
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 c  Eine zweitwagenwohnung oder eine schöne Suite geht bei 
mir noch als Haus durch :-) was ich meine ist wirklich sone 
Wohnung in einem Plattenbau! (http://www.planet-liebe.
de/threads/wohnung-vs-haus-ist-das-ein-k-o-kriterium-
f%C3%BCr-eure-partnerwahl.140044, 28 december 2013)

  
    ‘Een woning met ruimte voor een tweede wagen of een mooi 

appartement gaat voor mij nog als huis door :-) wat ik bedoel 
is echt zo’n woning in een betonnen flatgebouw.’

 
Wat opvalt in de literatuur over de andere West-Germaanse talen is dat 
de herkenningsfunctie ook daar grotendeels onopgemerkt is gebleven. 
We moeten naar het Noord-Germaans gaan om iets soortgelijks be-
schreven te vinden. Volgens Ekberg (2010) kan onder meer het Zweed-
se sån, een verkorte vorm van het oorspronkelijk Platduitse sådan en 
dus geen cognaat van zo’n, in de taal van jongeren gebruikt worden niet 
alleen met een identificerings- en een intensiveringsfunctie, zoals in 
(22), maar ook met een herkenningsfunctie, zoals in (23). Merk in dit 
voorbeeld trouwens het met weet je wel in (10) te vergelijken gebruik 
van du vet op.

(22) a  Tänk dej en  förtifemåring     ha          sån kropp. (Ekberg 2010: 54)
  denk je  een vijfenveertigjarige hebben zo’n lichaam
   ‘Kan je je een vijfenveertigjarige voorstellen die zo’n lichaam heeft?’
 b  Sån  tur        jag        hade   avstängt. [over een gsm] (Ekberg 2010: 54)
  zo’n  geluk   ik    had    afgezet
  ‘Wat een geluk dat ik hem heb afgezet.’

(23) Asså när       jag      var  i       bibl…  /              ee         var    i      banken 
 zo    toen     ik        was in     bibl     /             ee         was   in    de.bank
 i     fredags  /         så    var   de(t)   sån         lite(n)  bebis /      asså
 in     vrijdag  /          zo  was   het      zo’n       kleine  baby /      zo
 du    vet      så        jag  ville bara     ta                        du     vet   som          å
 je    weet     zo       ik    wou enkel   pakken              je      weet als en
 /     ta      henne å     krama          henne. (Ekberg e.a. te verschijnen).
 /    pakken haar en     knuffelen    haar
  ‘Toen ik in de bibl… / in de bank was op vrijdag / dan was daar 

zo’n kleine baby / je weet wel, dan wou ik het gewoon vastpak-
ken, je weet wel zo, en het vastpakken en knuffelen.’
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Ekberg (2010: 60) merkt op dat sån in (23) bijna probleemloos kan 
worden vervangen door het onbepaalde lidwoord. Voor zo’n in (9) en 
(10), so ’n in (16c) en son in (21c) lijkt op het eerste gezicht hetzelfde 
te gelden. Deze substitutie gaat natuurlijk wel gepaard met een klein 
verschil in betekenis. Sån lite(n) bebis in (23) wordt immers voorgesteld 
als een type van baby waarmee de gesprekspartner vertrouwd is, ondanks 
het feit dat de specifieke baby niet eerder vermeld werd in het discours 
en niet bekend is bij hem of haar (Ekberg 2010: 61). Deze functie doet 
sterk denken aan het “recognitional use” dat Himmelmann (2001: 833) 
onderscheidt voor aanwijzende woorden en voor lidwoorden die ervan 
afstammen: “[It] is characterised by the fact that the intended referent 
has to be identified via specific, but presumably shared, knowledge. 
It can always be (and in fact often is) accompanied by a you know? or 
remember?-type of tag question.” Those in (24) kan als voorbeeld dienen.

(24)  Hitting one of those bounce-back things, you know, the litt-
le thing that had elastic, and it has a ball. (Himmelmann 2001: 
833). 

Nu drukken items zoals zo’n in hun identificeringsfunctie niet enkel een 
gelijkenis uit. Zoals de parafrase ‘dat soort van’ duidelijk maakt (zie pa-
ragraaf 2), hebben ze ook een deiktische/demonstratieve betekenis. Als 
een spreker het over zo’n hoed heeft, wijst hij of zij immers tegelijkertijd 
een andere hoed aan die nodig is om de referent te identificeren. In de 
herkenningsfunctie krijgt dit aspect een mentale dimensie: de spreker 
vraagt in zekere zin aan de gesprekspartner om zich samen met hem of 
haar op basis van gemeenschappelijke kennis en ervaring een vergelij-
kingspunt voor de referent voor te stellen. In de woorden van Ekberg 
(e.a. te verschijnen): “[This] relocation [of deictic power] to the dis-
course level … allows the speaker to introduce a new referent, identi-
fiable by the listener through shared knowledge, through an implicit or 
imagined comparand for the referent.”

Wat tot slot met de benaderingsfunctie, die we alleen bij zo’n 
aantreffen? Er moet opgemerkt worden dat zowel zo als een op zichzelf 
(zie ook voorbeeld 17) min of meer dezelfde betekenis kan hebben, 
zoals (25) duidelijk maakt. 

(25) a  Er zit een clubje van zo veertig, vijftig fans. (http://www.ri-
camsterdam.nl/archief/beijing/archive/2008/08/16/vrijdag, 
2 januari 2014)
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 b  Dan is de lichaamslengte van het holotype ongeveer anderhalf 
à twee meter en het gewicht een veertig kilogram. (http://nl.
wikipedia.org/wiki/Martharaptor, 2 januari 2014)

De functie van het onbepaalde lidwoord in (25b) is mogelijk gerela-
teerd aan zijn gebruik in we zoeken een Joop van der Horst of William Van  
Belle.7 Volgens Coppen (1997) betekent een hier iets als ‘exemplarisch’ 
of ‘iemand als’: “Toegepast op telwoorden wordt dat “exemplarisch” op-
gevat als “een aantal als”. Vandaar ook dat het woordje zo, als typisch 
woordje dat vergelijking aanduidt, er maar beter voor de duidelijkheid 
bij kan staan.” Het feit dat zo vaak als hedge dienst doet (in ik had zoiets 
van bijvoorbeeld) speelt vermoedelijk ook een rol. Als een spreker ‘on-
geveer’ gebruikt, kan hem of haar immers niet verweten worden dat het 
aangegeven aantal niet helemaal correct is. 

4. Conclusie

Uit het verkennende onderzoek in dit artikel blijkt dat zo’n en de cog-
naten van zo’n om ten minste twee redenen interessant zijn. Ten eerste 
lijken ze zich beperkt in de tegenovergestelde richting te bewegen als 
zulk en such, die van rechts (adjectief ) naar links (determineerder) gaan 
(Ghesquière & Van de Velde 2009: 780-782). Zo’n, so ’n en son zijn van 
oorsprong verbindingen van een bijwoord en een determineerder maar 
verschijnen soms ook in rechtsere posities in de nominale groep, mo-
gelijk naar analogie met de oudere soortgelijke items. Meer data van 
een diachrone aard is echter nodig om dit proces in detail in kaart te 
brengen. Ten tweede toont het corpusonderzoek naar zo’n aan dat iden-
tificering niet alleen in intensivering kan uitmonden maar ook in her-
kenning. De intensiveringsfunctie is duidelijk een voorbeeld van sub-
jectificatie of, anders gezegd, van “meanings becom[ing] more deeply 
centred on the speaker” (Traugott 2003: 129). De herkenningsfunctie, 
waarin de gemeenschappelijke kennis van spreker en hoorder wordt ge-
activeerd, kan worden beschouwd als een geval van “textual intersubjec-
tivity[, which] captures meanings that are specifically oriented toward 
steering the hearer’s interpretation (e.g. focus and backgrounding devi-
ces and elements creating a joint focus of attention)” (Ghesquière e.a. 
2012: 145). Hoe deze functie zich precies ontwikkeld heeft, is stof voor 
zo’n ander artikel, soortgelijk dus maar toch anders ... wat anders ook 
een interessante zaak is (Smessaert & Van Belle 2010).
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Noten
1. Met dank aan onze informanten Adri Breed (Noordwes-Universiteit Potchef-

stroom) en Volker Gast (Friedrich-Schiller-Universität Jena) en aan de twee ano-
nieme beoordelaars.

2. Ghesquière & Van de Velde (2011: 789) merken trouwens op dat zulk in termen 
van frequentie “a relapse into the old identification function” kent en schrijven dit 
toe aan de opkomst van zo’n met een intensiveringsfunctie.

3. Zie http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/944 (28 december 2013).
4. Een van de beoordelaars vraagt zich af of de constructie een latere ontwikkeling of 

een historische trigger context is. Uit een verkennend onderzoek in een diachroon 
corpus toneel- en fictieteksten (zie Van Olmen 2013: 267), het Compilatiecorpus 
(Coussé 2010) en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren in haar 
geheel (Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2012) blijkt dat de eerste ge-
vallen van zulk soort dateren van circa 1700 en die van zo’n soort van circa 1900. We 
weten bovendien van Ghesquière & Van de Velde (2011: 787) dat zulk vanaf het 
begin een identificeringfunctie had en van Van de Velde (2009: 269-271) dat zulk 
al voor de 18de eeuw typisch dienst deed als determineerder. De combinatie met 
soort lijkt dus een latere evolutie te zijn.

5. Maar zie Kallulli & Rothmayr (2008) en Wood & Vikner (2013) voor analyses 
van constructies als het Beierse ein so ein groβer Bub ‘zo’n grote jongen’, letterlijk 
‘een zo een grote jongen’.

6. Het Afrikaans verkiest sowieso de zinsnegatie met een onbepaald lidwoord, nie ’n 
X nie, boven geen/g’n X nie (zie Donaldson 1993: 413).

7. Zie van der Horst (2013) over het soortgelijke, recente gebruik in contexten als 
een Turkije dat met zijn rug naar Europa gaat staan.
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