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Over scheidbare structuren in het Nederlands
en het Duits
Het verschijnsel van scheidbare constructies, dwz. zulke waarvan de nauw samenhorende delen in bepaalde zinsvormen en taalsituaties gescheiden optreden
en heel verwijderde posities van elkaar kunnen innemen, is een fenomeen op zich.
Taalleerders die dit probleem in hun moedertaal niet kennen, moeten hiermee een
behoorlijke drempel overwinnen. Zo is het in het geval van Poolse studenten die
Nederlands studeren.
Alhoewel de meeste Poolse studenten die Nederlands beginnen te leren over
een goede kennis van het Duits beschikken waar deze vormen net als in het Nederlands aanwezig zijn, wordt het probleem van de juiste handhaving daarvan niet
makkelijker. Juist het tegendeel is waar aangezien in beide talen heel wat verschillen op dit gebied aanwezig zijn.
I. Zowel het Duits als het Nederlands zijn gekenmerkt door het voorkomen
van analytische structuren. Heel opvallend is dit verschijnsel op het verbaal terrein.
De bijzonder gedifferentieerde morfologische vormen van het werkwoord leveren in beide talen een breed spectrum aan analytische structuren, die afhankelijk
van de lengte van de zin door meerdere andere zinselementen gescheiden worden. Door het ver uit elkaar gaan van deze nauw verbonden delen wordt in de zin
de zogenaamde tang gevormd die de overige zinsdelen gelijk armen omvat (deze
benaming gaat op C.B. van Haeringen terug). Dit verschijnsel doet zich voor bij
omschreven vormen. Daartoe behoren:
Analytische tempusvormen:
Perfectum
1a. Ik heb de ﬁlm met veel belangstelling bekeken.
1b. Ich habe den Film mit viel Interesse angeschaut.
Plusquamperfectum
2a. Ik had de ﬁlm met veel belangstelling bekeken.
2b. Ich hatte den Film mit viel Interesse angeschaut.
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Futurum
3a. Ik zal de ﬁlm in het weekend bekijken.
3b. Ich werde den Film am Wochenende sehen.
Modusvormen
4a. Ik zou de ﬁlm met veel belangstelling bekijken.
4b. Ich würde den Film mit viel Interesse anschauen.
Genus verbi-vormen:
5a. De ﬁlm is door de gasten met veel belangstelling bekeken.
5b. Der Film ist von den Gästen mit viel Interesse angeschaut worden.
De verbale tangconstructie wordt ook door scheidbare werkwoorden gevormd,
dwz. samengestelde werkwoorden waarvan het scheidbare element, meestal een
voorzetsel, in bepaalde vormen het werkwoord loslaat en de plaats aan het einde
van de zin inneemt.
6a. De zangeres treedt in de opera met veel succes op.
6b. Die Sängerin tritt mit viel Erfolg in der Oper auf.
7a. De zangeres trad in de opera met veel succes op.
7b. Die Sängerin trat mit viel Erfolg in der Oper auf.
8a. Pas goed op.
8b. Pass gut auf.
De aangehaalde voorbeelden laten zien dat er een volledige overeenkomst
bestaat in het voorkomen en plaatsen van discontinu verbale elementen in beide
talen. Toch valt bij nadere beschouwing van Nederlandse teksten al snel op dat
het Nederlandse verbum inﬁnitum of het scheidbare voorzetsel heel frequent niet
de laatste plaats in de zin innemen. Dit verschijnsel, genoemd doorbreking van
de tangconstructie (Ausklammerung, Ausrahmung), vormt één van de essentiële
kenmerken van de Nederlandse en Duitse syntaxis en tegelijkertijd een opvallend
verschil in de toepassing daarvan in beide talen.
9a. De zangeres trad in de opera op met veel succes.
9b. Die Sängerin trat in der Oper auf mit viel Erfolg.
Voor de Nederlandse taalgebruiker is zulke zin heel gewoon, terwijl de Duitse
constructie voor de Duitse native speaker vreemd zou lijken en hij liever voor de
door de regels vastgelegde volgorde zou kiezen. Het Duits is namelijk veel radicaler dan het Nederlands wat de woordvolgorde betreft. Deze taal laat de Ausklammerung (die hier niet onbekend en ook niet verboden is) op een beperkte manier en
in bijzondere gevallen (bijv. in bijzonder lange zinnen) wel toe. Als gewoon geldt
de door de grammatica voorgeschreven volgorde met de volledige tang, d.w.z. het
inﬁnitum op de laatste zinsplaats.
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II. Een ander interessant, voor de buitenlandse leerder echter niet gemakkelijk aspect van de analytische werkwoordelijke vormen in het Nederlands en het
Duits is de verbale eindgroep. De elementen ervan worden in beide talen volgens
bepaalde regels gerangschikt. In de schikking doen zich in beide talen zichtbare
verschillen voor.
Belangrijk daarbij is het feit dat de volgorde van de werkwoorden in het Duits
vastligt en in het Nederlands schommelt door redenen die niet altijd van grammaticale aard zijn.
Wanneer de werkwoordelijke eindgroep uit twee inﬁnitieven bestaat
10a. Ik heb je wens niet kunnen vervullen.
10b. Ich habe deinen Wunsch nicht erfüllen können.
valt het verschil in de volgorde tussen de beide talen direct op: het modale werkwoord (in inﬁnitiefvorm) neemt in het Nederlands de plaats vóór het hoofdwerkwoord in, het hoofdwerkwoord staat achteraan. In het Duits is het precies andersom.
Als binnen de werkwoordelijke eindgroep het hoofdwerkwoord een voltooid
deelwoord is, samen met het hulpwerkwoord hebben/haben, zijn/sein, dan zijn de
volgende volgorden mogelijk:
11a. De dokter zal de patiënt al onderzocht hebben.
11b. De dokter zal de patiënt al hebben onderzocht.
11c. Der Arzt wird den Patienten bereits untersucht haben.
In het Nederlands zijn twee mogelijkheden toegelaten, terwijl in het Duits
uitsluitend de enige schikking juist is. Dit feit vormt voor de taalleerder een bijkomende hinderpaal bij het juiste handhaven van het Nederlands. De twee varianten
in het Nederlands (de zo genaamde rode en groene volgorde) zijn voor deze taal
een heel karakteristiek kenmerk en vormen tegelijkertijd het essentiele verschil
met het Duits. Volgens de ANS1 zijn beide woordvolgorden grammaticaal correct.
Er bestaat wel een stilistisch verschil, waarnaar de groene optie als spreektaalvorm aangezien wordt. De keuze kan ook door individuele voorkeuren van de
spreker bepaald worden. Ritmische factoren kunnen eveneens invloed uitoefenen
op de schikking van de werkwoorden.
In driedelige eindgroepen waar het hoofdwerkwoord een voltooid deelwoord
is, stellen we ook verschillen vast. Die vervolgen we in een Bidzin waar alle werkwoordelijke elementen in beide talen gewoonlijk aan het eind van de zin bij elkaar
komen:
12a. Hij vindt dat zij niets gezegd kan hebben.
12b. Hij vindt dat zij niets kan hebben gezegd.
12c. Hij vindt dat zij niets kan gezegd hebben.
1

ANS, Groningen–Deurne 1997, p. 1068.
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In de zin a. en b. staat het hoofdwerkwoord vooraan of achteraan in de groep.
Het modale werkwoord en het hulpwerkwoord blijven bij elkaar en in vaste volgorde (dwz. de persoonsvorm vóór de inﬁnitief). Hoewel deze drie varianten in de
standaardtaal voorkomen, is hun gebruik in het hele taalgebied niet even frequent.
Zin a. is het meest gebruikelijk in de gesproken taal in Nederland. Een zin zoals in
b. vindt men vooral in de geschreven taal. De volgorde zoals in c. is in België het
meest karakteristiek en komt in Nederland weinig voor.
In het Duits is alleen maar één volgorde mogelijk:
12d. Er meint, dass sie nichts gesagt haben kann.
De werkwoordelijke eindgroep kan afhankelijk van de grammaticale structuur van de zin (passief/actief, gebruik van modale hulpwerkwoorden, tempusvorm) uitgebreid worden. In de praktijk worden echter eindgroepen met meer dan
vier werkwoorden vermeden.
13a. De moeder maakte zich zorgen dat haar kind geopereerd zou moeten
worden.
13b. De moeder maakte zich zorgen dat haar kind zou moeten worden geopereerd.
13c. De moeder maakte zich zorgen dat haar kind zou geopereerd moeten
worden.
13d. De moeder maakte zich zorgen dat haar kind zou moeten geopereerd
worden.
Zinnen a. en b., dus die met het deelwoord aan het begin of aan het einde
van de werkwoordelijke eindgroep, worden algemeen gebruikt. Achteropplaatsing komt met name in journalistiek taalgebruik voor.2 Het participium van het
hoofdwerkwoord is beweeglijk en kan de plaats vóór of achter de inﬁnitieven
innemen. De volgorde van de modaalhulpwerkwoorden (zou moeten) en het hulpwerkwoord (worden) blijft onveranderd. Daarentegen is de tussenplaatsing zoals
in c. en d. in het Nederlands over het algemeen minder gebruikelijk.3 Hij is wel
speciﬁek voor België.
Ook in het Duits zijn veelvoudige eindgroepen mogelijk:
13e. Die Mutter machte sich Sorgen, dass ihr Kind würde operiert werden
müssen.
De volgorde binnen een soortgelijke eindgroep blijft slechts tot één mogelijkheid beperkt. Opvallend is dat in een bijzin, anders dan in de tot nu toe besproken
constructies, de persoonsvorm helemaal vooraan in de eindgroep komt te staan.
De regel die hier te bevolgen is houdt in dat de persoonsvorm van het werkwoord
2
3

Ibid., p. 1071.
W. Smeeds, W. van Belle, Taalboek Nederlands, Kapellen 1993, p. 281.
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“haben” en “werden” in zinnen waar twee of meer inﬁnitieven (Ersatzinﬁnitiv)
voorkomen, aan de spits (vooraan) van de eindgroep geplaatst wordt.
Deze plaatsing kan ook met de omvang van de eindgroep te maken hebben.
(Het geldt eveneens voor driedelige eindgroepen met een “Ersatzinﬁnitiv”:
14. Sie ist nicht sicher, ob sie besser hätte antworten können.)
De gesprekspartner zou bij zo een lange rij werkwoorden de draad kunnen
kwijtraken. De werkwoordelijke eindgroepen worden daarom in het dagelijks
taalgebruik niet eindeloos gerekt. Nauwelijks gebruikelijk is een opstapeling van
meerdere omschreven vormen, net zoals in het volgende voorbeeld.
15. Wir sehen ein, dass diese Frage in der allgemeinen Versammlung hat entschieden worden sein können.
Met het oog op het begrijpen van de uiting worden de eindgroepen maximaal
op 4–5 werkwoorden beperkt. Uit een onderzoek blijkt trouwens dat in de eindgroep meestal 3 elementen voorkomen (4 als het voorzetsel van het scheidbaar
samengestelde werkwoord meegeteld wordt). En ook deze worden nog maar zelden gebruikt (0,73% van de onderzochte zinnen).4 Daarom zijn zinnen zoals het
genoemde voorbeeld wel potentieel mogelijk (vaak voor onderzoeksdoeleinden),
maar worden zij in het taalgebruik afgeraden en vermeden.
Het verschil in de schikking van de werkwoorden in de werkwoordelijke
eindgroep is in beide talen ook bij langere groepen met inﬁnitieven zichtbaar. In
het Duits geldt het principe dat modale hulpwoorden en hulpwerkwoorden achter
het hoofdwerkwoord komen te staan. De inﬁniete vorm die eerst in een ﬁniete
vorm veranderd kan worden, staat op de laatste positie van de werkwoordelijke
eindgroep. Daarvoor komt een inﬁniete vorm te staan die na deze in een ﬁniete
getransformeerd kan worden, etc. Het laatst wordt het hoofdwerkwoord in de ﬁniete vorm veranderd5:
16a. Ich habe meine Tochter abholen lassen müssen.
16b. Ich muss meine Tochter abholen lassen.
16c. Ich lasse meine Tochter abholen.
16d. Ich hole meine Tochter ab.
De transformatie verloopt dus van rechts naar links, aangezien het hoofdwerkwoord dat het laatst in de ﬁniete vorm veranderd kan worden, uiterlijk links
staat. Dit principe wordt “rechts bepaalt links” genoemd.
In het Nederlands verschijnt in de werkwoordelijke eindgroep eerst het modaalwerkwoord, daarna volgt het hulpwerkwoord en ten slotte het hoofdwerkwoord. Het hoofdwerkwoord neemt de laatste positie binnen de groep in. De
4 U. Hoberg, Die Wortstellung in der geschriebenen deutschen Gegenwartssprache, München
1981, p. 31.
5 G. Helbig / J. Buscha, Deutsche Grammatik, Leipzig 1999, p. 508.
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mogelijke transformatie van de inﬁniete vormen in de ﬁniete vorm verloopt in
de omgekeerde richting als in het Duits, aangezien in de Nederlandse zin het inﬁniete hoofdwerkwoord dat als laatste getransformeerd wordt, de laatste plaats in
de eindgroep inneemt. Hier geld het principe “ links bepaalt rechts”. H.F.A. van
der Lubbe presenteert een bijzonder lange zin die hij zelf “monsterverbinding”
noemt om aan te tonen dat het werkwoord dat inhoudelijk het belangrijkst is aan
het einde van de eindgroep te staan komt. Het wordt voorafgegaan door het eerste
bepalende werkwoord etc. Even anders geformuleerd: het werkwoord dat als eerste de functie van het ﬁnitum overneemt, neemt de eerste plaats in de reeks der
inﬁnitieven in6:
17a. Ik zou jou wel eens hebben willen zien (durven blijven staan kijken).
17b. Ik heb jou willen zien.
17c. Ik wil jou zien.
17d. Ik zie jou.
Samenvattend kunnen we constateren dat op het vlak van de werkwoordelijke eindgroep twee verschillende principes de schikking van de werkwoorden
bepalen:
Voor het Nederlands geldt de regel “links bepaalt rechts”, terwijl in het Duits de
relatie precies andersom is: “rechts bepaalt links”. Bovendien laat het Nederlands
meer variaties toe die door individuele of regionale voorkeuren bepaald zijn.
Een bijkomend interessant verschijnsel onder de discontinu structuren in het
Nederlands doet zich voor bij scheidbare samengestelde werkwoorden die samen
met een bijv. modaal hulpwerkwoord in een bijzin, dus aan het einde van de zin,
verschijnen:
18. Jammer, dat ze geen paraplu mee had genomen.
19. Ik zie wel in dat ze door de haast geen paraplu mee had kunnen nemen.
20. Het is begrijpelijk dat ze de strijd hebben op moeten geven.
of
21. Wij zouden na de ﬁlm nog wat na moeten kunnen praten.
Men zou kunnen zegen dat het beweeglijke voorzetsel een soort tang met het
hoofdwerkwoord vormt binnen de werkwoordelijke eindgroep. Deze mag natuurlijk niet te lang worden omdat de grote afstand tussen samen horende elementen
(het voorzetsel en “zijn” werkwoord) de overzichtelijkheid van de uiting zou belemmeren.
Zulke constructies zijn in het Duits volledig onbekend. In het Nederlands zijn
ze voor het Noorden van het taalgebied typisch en dit vooral in de spreektaal. In
Vlaanderen komt men deze structuur relatief zelden tegen. W. de Cubber laat in
6

H.F.A. van der Lubbe, Woordvolgorde in het Nederlands, Assen 1978, p. 275.
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zijn onderzoek over scheidbaar samengestelde werkwoorden zien dat 13% van
Noord-Nederlandse teksten tegenover 7% van de Zuid-Nederlandse een splitsing
voornemen. Verder laat hij zien dat de tendens niet gelijkmatig op alle scheidbare
voorzetsels verdeeld is. Het frequentst komt “terug” en “mee” voor, gevolgd door
“door”, “na”, “weg”, “om”, “bij”, “in”. Uit zijn onderzoek blijkt ook dat het wel of
niet van de splitsing van het splitsende element afhangt. In de eerste plaats zijn dat
modale hulpwerkwoorden: zullen, moeten, willen, mogen. De hulpwerkwoorden
“hebben” en “zijn” komen als scheidingselement minder vaak voor. Het werkwoord “worden” werd helemaal niet geregistreerd.7
III. Ten slotte nog enkele opmerkingen over een bijzonder hachelijke drempel
in de Nederlandse grammatica: de scheidbare voornaamwoordelijke bijwoorden
die wel geen werkwoordelijke elementen zijn maar die door hun splitsbaarheid,
in combinatie met bepaalde werkwoordelijke constructie, bijv. met scheidbare
werkwoorden, lastige problemen bij taalleerders in de beheersing van syntactische regels en in vervolg het juiste begrip van de tekst kunnen veroorzaken. Prof.
J. Czochralski zei:
De syntaktische positie der bijwoorden veroorzaakt (...) enorme moeilijkheden voor onze
studenten. De oorzaak hiervan ligt wel in de grote verschillen tussen de zinsstructuren in het
Nederlands en het Pools.8

In het Nederlands is het heel gewoon voornaamwoordelijke bijwoorden gescheiden te gebruiken waardoor eveneens een soort tang tot stand komt.
22. Daar moeten we nog eens over praten.
/---------------------------------------/
23. Ik denk daar liever niet aan.
/-----------------------/
Wanneer het voornaamwoordelijk bijwoord in een zin gebruikt wordt waar
ook een scheidbaar samengesteld werkwoord aanwezig is, wordt de constructie
voor de leerder heel moeilijk:
24. Daar komt het op aan.
25. Daar sta ik voor in.
26. Daar zie ik van op.
In zulke zinnen komt een tweevoudige tang – de werkwoordelijke en de bijwoordelijke – tot stand die al heel wat oefening bij de juiste handhaving vraagt.
Temeer de werkwoordelijke tangconstructie de ene keer de bijwoordelijke insluit:
7 W. de Cubber, “De splitsing van scheidbaar samengestelde werkwoorden in hedendaags
proza”, in: Studia Germanica Gandensia XIV, 1973, p. 54–60.
8 J. Czochralski “Een voor Polen moeilijk hoofdstuk van de Nederlandse grammatica”, in:
Studien zur Deutschkunde, Warszawa 2005, Bd. XXX, p. 292.
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27. Ik denk daar nog eens over na.
/--------------------/
De andere keer wordt de bijwoordelijke constructie naar links verschoven en
het bijwoord (daar) buiten de werkwoordelijke tang gezet:
28. Daar denk ik nog eens over na.
/--------------------------------/
In het geval van verbale uitdrukkingen kan de bijwoordelijke tangconstructie
de werkwoordelijke insluiten:
29. Daar ben ik heel tevreden mee.
/------------------------------------/
Als er een modaal hulpwerkwoord bij komt, ontstaat een andere aard werkwoordelijke tang waarin de bijwoordelijke tang ingebed is:
30. Ik moet daar nog eens over nadenken.
/--------------------/
Met het uitbreiden van deze zin met een analytische tempusvorm krijgen we
nog een extra bemoeilijkende factor:
31. Ik heb daar nog eens over moeten nadenken.
/---------------------/
Het is best mogelijk dat de spreker de scheidbare delen “na” en “denken” ook
wel gescheiden wenst te gebruiken, zo ontstaat een ingewikkelde constructie als
deze:
32. Ik heb daar nog eens over na moeten denken.
In deze vrij korte zin ligt een drievoudige tangconstructie voor: het hulpwerkwoord ”hebben” vormt een tang met de werkwoordelijke eindgroep “na moeten
denken”, het voornaamwoordelijk bijwoord “daarover” wordt gescheiden gebruikt
en omarmt de partikels “nog eens” en tot slot wordt tussen de scheidbare delen
van het werkwoord “nadenken” het modale hulpwerkwoord “moeten” geplaatst.
De eveneens voor de leerder misleidende constructie ontstaat wanneer in een
zin met werkwoordelijke tang met scheidbaar werkwoord en bijwoordelijke tang
een doorbreking van de tangconstructie voorgenomen wordt waarop dus een zinselement volgt, voorafgegaan door een voorzetsel:
33. Daar ruimen we tijd voor in op Radio 1.
Het juiste bepalen van de functie van elk van de drie naast elkaar voorkomende
voorzetsels kan ook voor een geoefende leerder enige moeilijkheid veroorzaken.
Een foutloze en vloeiende beheersing van soortgelijke combinaties van discontinu vormen in een gewone Nederlandse zin betekent voor een taalleerder een
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ongelooﬂijke uitdaging en belemmering . In het bijzonder voor degene studenten
die het Nederlands vanuit de achtergrond van het Duits bestuderen. In het Duits
namelijk is de situatie veel eenvoudiger. De scheiding van voornaamwoordelijke
bijwoorden is enkel tot weinige spreektaaluitdrukkingen beperkt:
34. Da ﬁnde ich nichts bei.
35. Da sage ich nichts zu.
36. Da will ich nichts mit zu tun haben.
37. Da weiss ich nichts von.
Anders komen ze als onscheidbare structuren voor.
De door de tangconstructies geconditioneerde woordvolgorde, vergezeld door tal van
monosyllabische woorden in een zin, vormt het moeilijkste hoofdstuk van de Nederlandse
spraakkunst voor Polen en misschien over het algemeen ook voor sprekers van andere nietGermaanse talen.9

Samenvattend kan gezegd worden dat op het vlak van het door ons heel in het
kort en zonder aansprak op volledige behandeling benaderde terrein van discontinu structuren in beide talen, het Nederlands en het Duits, vergaande structurele
overeenkomsten bestaan. Beide taalsystemen kennen werkwoordelijke omschreven vormen, scheidbare werkwoorden, samengestelde bijwoorden en volgen in
principe de regel van de vaste zinsvolgorde zowel in de enkelvoudige als ook de
bijzin. De bestaande verschillen en structurele eigenaardigheden, zoals de groene
en de rode schikking in de werkwoordelijke eindgroep in het Nederlands, de doorbreking van de werkwoordelijke en bijzinstang in het Nederlands, als ook het
ingewikkelde systeem van het in elkaar grijpen van de bijwoordelijke en werkwoordelijke tang eveneens in het Nederlands, getuigen van aparte ontwikkelingen
in beide taalsystemen. Ze tonen verder ook aan dat het Nederlands meer varianten
op het onderzochte terrein toelaat en vrijer dan het Duits met het vaste regelsysteem omgaat.
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9

Ibid., p. 296.
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