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Werkwoordsvolgorde in de rechter- 

periferie van de Nederlandse zin: 
inleiding

Hans Bennis en Evie Coussé

Een typische eigenschap van het Nederlands (en andere West-Germaanse ta-
len zoals het Duits en het Fries) is dat werkwoorden zich ophopen aan het 
einde van de zin in een zogenaamde werkwoordcluster. In hoofdzinnen be-
staat die werkwoordcluster uit alle niet-finiete werkwoorden van de zin en in 
bijzinnen uit alle niet-finiete werkwoorden samen met het finiete werkwoord. 
De onderlinge volgorde van de werkwoorden in die werkwoordclusters ver-
toont veel variatie in het Nederlands. Die volgordevariatie heeft heel wat on-
derzoek gestimuleerd in uiteenlopende takken van de taalkunde.

Om te beginnen trok de volgorde van het finiete werkwoord (vf) en het 
participium (part) in werkwoordclusters in de bijzin de nodige aandacht. Dat 
type plaatsingsvariatie in tweeledige werkwoordclusters kunnen we illustre-
ren met de volgende twee voorbeelden uit de ans (1997:18·5·7·3·ii).

(1) a Ik geloof dat hij het gedaan heeft. [part-vf]
  b Ik geloof dat hij het heeft gedaan. [vf-part]

Op het eerste gezicht lijken beide plaatsingsalternatieven niet met een duide-
lijk verschil in betekenis of functie gepaard te gaan in de standaardtaal. Bij na-
der onderzoek blijkt echter de keuze voor de ene dan wel dan andere variant 
gestuurd te worden door uiteenlopende contextuele factoren. Zo observeer-
den Meeussen & Vanacker (1951:37) al heel vroeg dat de [vf-part] volgorde 
de voorkeur krijgt “als er tussen onderwerp en deelwoord een ander zinsdeel 
komt, met sterkere nadruk dan het deelwoord”. Later corpusonderzoek (o.a. 
van De Schutter 1964, 1996, De Sutter 2005) heeft ook het effect van andere 
omringende constituenten op de volgorde in de werkwoordgroep blootgelegd. 
Zo blijkt de aanwezigheid van elementen achter de werkwoordcluster (in ex-
trapositie dus) de [part-vf] volgorde te stimuleren. De Schutter (1996) heeft 
die contextuele factoren geïntegreerd in een overkoepelend ritmisch plaat-
singsmodel waarbij een wisselende plaatsing van het finiete werkwoord en 
het participium mee bijdraagt tot een ideale afwisseling van accenten in de zin.

Naast het belang van de omringende constituenten zijn in de literatuur 
ook vele andere factoren blootgelegd die de onderlinge volgorde van het fi-
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niete werkwoord en het participium in de bijzin mede bepalen, onder meer: 
de categoriale status van het participium, het type hulpwerkwoord, de regio-
nale achtergrond van de spreker en de formaliteit van de tekst. Voor een meer 
uitputtende bespreking van al deze factoren verwijzen we naar De Sutter 
(2005:5-18) en Coussé (2008:27-42). De Sutter (2005) heeft ook de signifi-
cantie van al die factoren op één en hetzelfde corpus getest zodat we een uniek 
overzicht hebben van de gebruiksmotivaties voor volgordevariatie in tweele-
dige werkwoordclusters met een participium.

Naast het geschetste taalgebruiksgeoriënteerde onderzoek heeft de volg-
ordevariatie in de werkwoordcluster ook op de nodige belangstelling mogen 
rekenen binnen de formele taalkunde. Hier staat de vraag centraal wat voor 
een syntactische structuur aan de basis ligt van beide volgordevarianten. In 
het vroege transformationeel-generatieve werk van Evers (1975) wordt er-
van uitgegaan dat het Nederlands een sov-taal is. Die aanname heeft als con-
sequentie dat de [part-vf] volgorde de basisvolgorde is in het Nederlands 
waarvan vervolgens de [vf-part] variant afgeleid is door middel van Verb 
Raising. Die term verwijst naar een transformatie waarbij het infiniete werk-
woord opgelicht wordt uit de syntactische structuur en rechts van het hulp-
werkwoord aangehecht wordt. Het is inmiddels binnen de generatieve taal-
kunde gebruikelijk om de term Verb Raising te gebruiken voor de vorming van 
een werkwoordcluster in de rechterperiferie, los van de precieze formulering 
van de regels die tot deze werkwoordcluster aanleiding geven. In de voorbije 
decennia zijn er heel wat alternatieve analyses voorgesteld voor de vorming 
van deze werkwoordclusters. Zo beredeneert Zwart (1993) dat het Neder-
lands onderliggend geanalyseerd zou moeten worden als een svo-taal, in 
overeenstemming met algemene theoretische ideeën van Kayne (1994) over 
woordvolgorde in natuurlijke taal. Deze ‘antisymmetrische’ analyse van het 
Nederlands leidt onder meer tot de aanname dat de werkwoordcluster [part-
vf] het resultaat is van verplaatsing van het participium naar een positie ter 
linkerzijde van het finiete werkwoord. Een recente discussie van dit type vin-
den we in Nederlandse Taalkunde (2008; 13:2) waarin Barbiers betoogt dat 
clustervorming het resultaat is van vp-intrapositie, een proces waarin verbale 
en niet-verbale elementen naar links worden verplaatst, terwijl Evers daarop 
reageert en de voordelen van een rechtswaartse verplaatsing onderstreept. 
Het is duidelijk dat deze kwestie – wat is de onderliggende structuur en wat 
voor regels zijn er nodig om de oppervlaktevolgorde af te leiden – nog zeker 
niet is beslist.

Het formele onderzoek beperkt zich niet tot de volgordevariatie in werk-
woordclusters met een finiet werkwoord en participium maar wil ook de 
interne volgorde van andere tweeledige werkwoordclusters én clusters met 
meer dan twee werkwoorden in de structurele analyse integreren. Voor twee-
ledige clusters waarbij het finiete werkwoord een modaal werkwoord is en 
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het niet-finiete werkwoord een infinitief vinden we dezelfde twee mogelijkhe-
den als bij de constructie met een participium, zoals blijkt uit (2).

(2) a Ik geloof dat hij het niet zeggen wil.  [inf-vf]
  b Ik geloof dat hij het niet wil zeggen.  [vf-inf]

Hoewel (1) en (2) in veel opzichten hetzelfde verschijnsel lijken te laten zien, 
nl. variatie in de interne volgorde van een tweeledig werkwoordcluster, zijn ze 
toch niet in alle opzichten hetzelfde. Het blijkt bijvoorbeeld dat het Vlaamse 
taalgebied een sterke voorkeur heeft voor de volgorde [part-vf] bij (1) en 
voor [vf-inf] bij (2), terwijl het noorden in beide gevallen kiest voor een finiet 
werkwoord aan het einde van de cluster (1a en 2a). Zie voor de volgorde in 
werkwoordclusters in de dialecten van het Nederlands de Syntactische Atlas 
van de Nederlandse Dialecten (sand, deel ii, 2008).

Het Nederlands vertoont ook aanzienlijke variatie in drieledige clusters 
met een participium, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden uit de ans 
(1997:18·5·7·3·iii).

(3) a Ze denken dat hij niets gezien kan hebben.
  b Ze denken dat hij niets kan gezien hebben.
  c Ze denken dat hij niets kan hebben gezien.

Uit dit soort drieledige clusters blijkt dat de volgorde in clusters niet geheel 
willekeurig is aangezien de volgordes hebben kan gezien en hebben gezien kan 
systematisch niet voorkomen in variëteiten van het Nederlands. Een recente 
bespreking van de variatie in drieledige clusters, de distributie van de variatie 
in het Nederlandstalige gebied en de theoretische consequenties hiervan is te 
vinden in Barbiers & Bennis (2010). In veel formeel werk wordt de volgorde-
variatie in het Nederlands en de Nederlandse dialecten in verband gebracht 
met overeenkomstige variatie in de omringende West-Germaanse talen, zoals 
in Den Besten & Edmondson (1983). Een overzicht is te vinden in Wurmbrand 
(2006).

Ook binnen de dialectologie is heel wat aandacht gegaan naar de studie 
van volgordevariatie in werkwoordclusters. Het was meer bepaald in dialec-
tologische kringen dat het fenomeen van de variabele werkwoordsvolgorde 
voor het eerst op de onderzoeksagenda werd geplaatst in het Nederlandse 
taalgebied. Het vroegste(ons bekende) artikel dat integraal gewijd was aan de 
Nederlandse werkwoordsvolgorde werd gepubliceerd in het eerste nummer 
van Taal en Tongval in 1949. Het is van de hand van Berend van den Berg. Hij 
presenteert een dialectkaart van de geografische verspreiding van de [part-
vf] vs. [vf-part] volgorde in Vlaanderen en Nederland op basis van de tek-
sten in Winklers Dialecticon en de verzameling van J. en L. Leopold uit de late 
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negentiende eeuw. Pauwels (1953) publiceert kort daarna een boek met meer 
actuele en gedetailleerde dialectkaarten van de werkwoordsvolgorde op basis 
van schriftelijke enquêtes. De kaarten geven door middel van rode en groene 
stippen weer in welke gebieden een voorkeur bestaat voor respectievelijk de 
[vf-v] volgorde dan wel de omgekeerde [v-vf] volgorde in tweeledige werk-
woordclusters. Vanaf die tijd staat de volgorde [vf-v] bekend als ‘de rode volg-
orde’ en de volgorde [v-vf] als ‘de groene volgorde’. 

Het werk van Pauwels toont aan dat er grote variatie bestaat binnen het 
taalgebied. Sommige gebieden vertonen een systematische voorkeur voor de 
[v-vf] volgorde terwijl andere gebieden bij sommige types werkwoorden een 
voorkeur hebben voor de ene volgorde en bij andere werkwoorden een voor-
keur voor de andere. Uit de sand (deel ii, 2008, p. 14-15) blijkt dat het noor-
den van Nederland een groen gebied is, dat Noord-Brabant de meeste rode 
stippen heeft, terwijl West- en Oost-Vlaanderen groen zijn bij participia en 
rood bij infinitieven.

Het beeld wordt nog complexer wanneer men de volgorde in drieledige 
werkwoordclusters in beschouwing neemt. Stroop (1970) publiceert voor 
het eerst dialectkaarten met de volgordevariatie in drieledige clusters bin-
nen Nederland. Er bestaan veel dialectologische publicaties die op dit terrein 
relevante informatie bieden. Een goed voorbeeld is De Schutter (1995). Ons 
zicht op de volgordevariatie in het Nederlandse taalgebied is tegenwoordig 
verrijkt met de publicatie van de sand (2008) dat een heel hoofdstuk aan 
werkwoordsvolgorde wijdt. Als we het finiete werkwoord V1 noemen en het 
hoofdwerkwoord V3, dan treffen we de volgorde V3-V2-V1 systematisch aan 
in Friesland en omstreken, de volgorde V1-V2-V3 (vgl. 3c) in het midden van 
het taalgebied en is in Vlaanderen de volgorde afhankelijk van de aard van 
het hoofdwerkwoord: bij participia V3-V1-V2 (3a) (of V1-V3-V2 (3b)) en bij 
infinitieven V1-V2-V3 (3c).

Ook in historische teksten uit het Nederlandse taalgebied treffen we veel 
volgordevariatie in de werkwoordclusters aan. Van den Berg (1949) geeft al 
in zijn artikel aan dat men in het Middelnederlands het hulpwerkwoord zo-
wel voor als achter het voltooid deelwoord kon aantreffen in de bijzin. Die 
informele observaties worden later onderbouwd door meer omvangrijke 
corpusstudies van het Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands door bij-
voorbeeld De Meersman (1990) en Burrigde (1993). Beide studies tonen dat 
het hulpwerkwoord inderdaad zowel voor als achter het infiniete werkwoord 
kon voorkomen. Nadere beschouwing van hun resultaten laat echter zien dat 
de distributie van de werkwoordsvolgorde verschilt naargelang de regionale 
achtergrond van de tekst en het gebruikte infiniete werkwoord. Beide facto-
ren bleken ook van belang te zijn voor de woordvolgorde in moderne twee-
ledige werkwoordclusters. Meer bepaald komt de [vf-v] volgorde het vaakst 
voor in teksten uit Vlaanderen en in werkwoordclusters met een infinitief. In 
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de veertiende eeuw is het aandeel [vf-v] volgorde sterk teruggelopen in de 
studies van De Meersman (1990) en Burrigde (1993) en lijkt de alternatieve 
[v-vf] volgorde op weg te zijn over te blijven als de enige volgordevariant. 
De [vf-v] volgorde blijkt zich echter te herstellen in de zestiende en zeven-
tiende eeuw, vooral in werkwoordclusters met een infinitief. Verder zijn in 
de literatuur weinig gegevens beschikbaar over hoe de werkwoordsvolgorde 
verder evolueert na de zeventiende eeuw. Coussé (2003) onderzocht de werk-
woordsvolgorde in negentiende-eeuwse teksten uit Holland waarbij bleek dat 
de distributie uit de zeventiende eeuw in grote lijnen bevestigd wordt. 

Dit korte overzicht toont dat werkwoordsvolgorde in het Nederlands van-
uit verschillende disciplines diepgaand belicht is. In dit thematische nummer 
worden vijf artikelen gepresenteerd die het onderzoek naar werkwoordsvolg-
orde in die traditie voortzetten. Vier van de vijf bijdragen werden gepresen-
teerd op het Taal en Tongvalcolloquium dat op vrijdag 19 november 2010 in 
Gent plaatsvond. 

Drie artikelen hebben hun focus op de geschiedenis van de werkwoords-
volgorde. Boonen om te beginnen onderzoekt werkwoordsvolgorde in der-
tiende- en veertiende-eeuwse oorkonden. De casestudy kadert in een ruimer 
onderzoek van de auteur naar de verschriftelijking van het Vroegmiddel-  
nederlands. Om te beginnen geeft Boonen een overzicht van de aanwezige 
volgordevariatie in haar oorkondecorpus: in een kwart van de gevallen staat 
de persoonsvorm vooraan in de werkwoordcluster tegenover in meer dan 
driekwart van de gevallen niet-initieel. Boonen stelt vast dat de geobser-
veerde volgordevariatie gestuurd wordt door een aantal factoren. Zo komt de 
volgorde met een initiële persoonsvorm bijvoorbeeld significant vaker voor 
in (a) de dertiende eeuw, (b) zuidelijke schrijfcentra, (c) werkwoordclusters 
met het finiete hulpwerkwoord hebben en (d) zinnen met een constituent in 
extrapositie. Die factoren waren al bekend uit het moderne Nederlands maar 
blijken in het Vroegmiddelnederlands niet steeds dezelfde uitwerking te heb-
ben op de werkwoordsvolgorde. Die verschillen zijn bijzonder fascinerend en 
nodigen uit tot meer onderzoek in de toekomst. Naast dit algemene overzicht 
gaat Boonen dieper in op de werkwoordsvolgorde in meerledige clusters, een 
gebied dat tot nog toe weinig onderzocht is voor het Middelnederlands. Hier-
bij maakt de auteur een onderscheid tussen paratactisch opgebouwde clus-
ters met een nevengeschikt infiniet werkwoord (bv. zal zien en horen) en hy-
potactische clusters waarbij de werkwoordelijke elementen op verschillende 
niveaus staan en van elkaar afhankelijk zijn (bv. zal horen lezen). In hypotac-
tische clusters blijkt de volgorde met een initiële persoonsvorm de voorkeur 
te krijgen terwijl in paratactische clusters de alternatieve volgorde domineert. 
Een intrigerende uitzondering hierop vormt de paratactische cluster in de 
adresformule allen denghenen die dese lettren sullen sien ende horen (lesen). 
Boonen argumenteert dat deze afwijkende werkwoordsvolgorde versteend is 
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in Brugse oorkonden uit de dertiende eeuw, een moment dat deze volgorde 
nog relatief sterk stond in de zuidelijke schrijfcentra.

Versloot, Hengst en Huisman onderzoeken dan weer een heel ander type 
historische teksten op werkwoordsvolgorde. Ze nemen meer bepaald de plat-
te passages uit de kluchten van de Bredero, Tengnagel en Coster onder de loep. 
Op die manier willen zij een zicht krijgen op de werkwoordsvolgorde in het ge-
sproken Amsterdams uit het begin van de zeventiende eeuw. Hun onderzoek 
toont dat de positie van de werkwoorden in dat platte Amsterdams relatief 
variabel is. Hierbij hebben werkwoordclusters met een infinitief een voorkeur 
voor de [vf-v] volgorde terwijl die met een voltooid deelwoord overwegend 
de alternatieve [v-vf] volgorde vertonen. Die distributie wijkt niet wezenlijk 
af van de volgordevariatie in meer formele Hollandse teksten uit de zeventien-
de eeuw zoals blootgelegd door Burrigde (1993), Coussé (2003) en Coussé & 
De Sutter (dit nummer). De auteurs brengen de geobserveerde volgordevari-
atie in het platte Amsterdam ook in verband met de situatie in de hedendaagse 
dialecten. Costers werkwoordsvolgorde blijkt hierbij goed aan te sluiten bij de 
volgordepatronen uit het Hollands bezuiden het IJ. De werkwoordsvolgorde 
van Bredero en Tengnagel vertoont dan weer overeenkomsten met de huidige 
volgordedistributie aan de Hollandse kust en in de Zaanstreek. In een laatste 
paragraaf evalueren de auteurs hun resultaten in het licht van mogelijke sub-
straatwerking uit het Fries dat voor het gehele Hollands wordt aangenomen. 
De onderzochte werkwoordclusters vertonen tegen de verwachting in geen 
enkele Friese trekken (apart gerundium, geen ipp) maar sluiten syntactisch 
eerder aan bij de huidige standaardtaal.

Coussé & De Sutter geven een overzicht van de volgordevariatie in twee-
ledige werkwoordgroepen in teksten vanaf de tweede helft van de dertiende 
eeuw tot het einde van de twintigste eeuw. De resultaten tonen dat de werk-
woordsvolgorde variabel is in de dertiende en veertiende eeuw – precies zoals 
ook door Boonen is vastgesteld. De fijne dataverdeling in tijdsperiodes van 
vijfentwintig jaar laat zien dat in de loop van de veertiende eeuw de volgorde-
variatie gradueel afneemt ten voordele van [v-vf] volgorde. Net als in Boonen 
blijkt ook hier de volgordevariatie in dertiende en veertiende eeuw gestuurd 
te worden door een aantal contextuele factoren. Zo geniet de [vf-v] volgorde 
een hogere voorkeur in (a) de tijdsdoorsneden uit de dertiende eeuw, (b) oor-
konden uit Vlaamse schrijfcentra en (c) werkwoordclusters met het finiete 
hulpwerkwoord hebben. De gegevens van Coussé & De Sutter laten ook toe 
om de werkwoordsvolgorde verder in de tijd te volgen. In de vijftiende eeuw 
en het begin van de zestiende eeuw blijkt de [v-vf] volgorde te domineren 
in ambtelijke teksten. Vanaf het einde van de zestiende eeuw zien we de al-
ternatieve [vf-v] volgorde geleidelijk weer in frequentie toenemen; eerst bij 
werkwoordclusters met een infinitief en later ook bij clusters met een voltooid 
deelwoord. Die ontwikkeling leidt onder meer tot de variabele distributie die 
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Versloot et al. vonden in het zeventiende-eeuwse Amsterdams. Tegen het ein-
de van de twintigste eeuw heeft de [vf-v] volgorde zoveel terrein gewonnen 
dat het de dominante volgorde is geworden bij werkwoordclusters met een 
infinitief en is gaan alterneren met de [v-vf] volgorde in clusters met een vol-
tooid deelwoord.

Het nummer bevat ook een meer theoretisch artikel over werkwoords-
volgorde. Wurmbrand bespreekt het verschijnsel van parasitaire participia, 
de situatie dat een participium verschijnt waar we eigenlijk een infinitief 
hadden verwacht, zoals in de Friese zin Hy soe it dien [part] wollen [part] 
ha, letterlijk: ‘Hij zou het gedaan gewild hebben’, een soort tegenpool van 
het Nederlands waar de infinitief zou verschijnen in plaats van een partici-
pium, als in Hij zou het hebben willen doen – het veel besproken ipp-effect. 
Het parasitaire deelwoord – dat optioneel is en dus ook als infinitief kan ver-
schijnen en waarin de participiale morfologie betekenisloos is – komt voor 
in Germaanse talen als het Noors, het Duits en het Fries. Wurmbrand bere-
deneert dat deze verschijnselen een verantwoording moeten krijgen binnen 
het minimalistisch kader (Chomsky 1995) waarin de door haar voorgestelde 
operatie Reverse Agree een cruciale rol krijgt. De c-commandeerrelatie tus-
sen het hulpwerkwoord en werkwoord is cruciaal, en de daarvan afhankelijke 
agreement-relatie (Reverse Agree) is dan ook neerwaarts gericht, terwijl dat 
bij de standaard agreement-relatie (Agree) juist andersom is. Met deze the-
oretische aanpassing is Wurmbrand in staat om het verschijnsel van parasi-
taire participia en de subtiele verschillen tussen de verschillende talen in dit 
opzicht te verantwoorden.

Ten slotte is er een artikel dat de werkwoordsvolgorde vanuit een taalge-
bruiksperspectief onderzoekt door te kijken naar de positie van het partikel 
in clusters met een partikelwerkwoord als opbellen. Van Usen, Haeseryn en 
Fikkert hebben een experiment uitgevoerd waarin ze sprekers zinnen lieten 
herhalen met een twee- of drieledige werkwoordcluster waarvan het hoofd-
werkwoord een partikelwerkwoord is. De vraag was of sprekers een voorkeur 
hebben voor het bij elkaar plaatsen van partikel en werkwoord, of juist een 
neiging om partikel en werkwoord te scheiden door er een hulpwerkwoord 
tussen te plaatsen. Het was dus de vraag of het aanbieden van op wilde bellen 
vaker zou leiden tot de herhaling wilde opbellen, dan het aanbod wilde opbel-
len tot op wilde bellen, of juist omgekeerd. Uit het onderzoek komt naar voren 
dat taalgebruikers een voorkeur vertonen voor het bij elkaar houden van par-
tikel en werkwoord, vooral als het gaat om drieledige werkwoordclusters. De 
auteurs geven als mogelijke verklaring voor deze tendens dat partikelwerk-
woorden in veel opzichten idiomatische uitdrukkingen vormen waarvan de 
betekenis in de meeste gevallen niet compositioneel is opgebouwd en waar-
van de delen dus een nauwe lexicale relatie onderhouden.
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