Voorwaardelijke bijzinnen (conditionals)
Een voorwaardelijke bijzin begint vaak met if en wordt gebruikt in combinatie met een hoofdzin. De
bijzin bevat een voorwaarde. Aan die voorwaarde moet worden voldaan, anders is de informatie in de
hoofdzin niet van toepassing. Voorbeeld:
If you promise to keep your mouth shut,
voorwaardelijke bijzin

I’ll tell you the truth.
hoofdzin

Je kunt de zinnen ook omkeren:
I’ll tell you the truth
hoofdzin

if you promise to keep your mouth shut.
voorwaardelijke bijzin

De betekenis verandert niet als je de volgorde van hoofd- en bijzin verandert, wél wordt de
voorwaarde in deze laatste zin minder benadrukt.
Er is een aantal mogelijkheden:
0.

If + present + present

If you heat water, it boils.
If you press this switch, the computer comes on.
That cat scratches if you stroke it.

Deze vorm gebruik je wanneer je een algemene waarheid wilt aanduiden (het een vloeit
automatisch voort uit het ander) of wanneer je uit ervaring weet dat iets gaat gebeuren.
Let op: in plaats van de simple present in de hoofdzin, kun je ook de gebiedende wijs
gebruiken of een hulpwerkwoord (can, may, could, should):
If you have any questions, just call us.
If you are not satisfied with our products, you can return them within a fortnight.

1.

If + present + will (of ander hulpww)

If we hurry, we’ll catch the bus.
If we hear any news, we’ll phone you.
If it rains, I may wear a hat.

Deze vorm gebruik je om aan te duiden dat er een reële mogelijkheid is dat er in de toekomst
aan de voorwaarde voldaan wordt.

2.

If + past + would (of ander hulpww)

If I had your figure, I’d eat the whole cake. ¹
If I knew, I’d tell you. ²
If we had a calculator, we could work this out a lot
quicker.

Deze vorm gebruik je wanneer je wilt aanduiden dat het om een niet-bestaande situatie gaat,
het berust niet op de werkelijkheid en/of het gebeurt waarschijnlijk niet/aan de
voorwaarde kan niet worden voldaan. Je kunt erbij denken: ‘Stel dat …, maar …’
¹ … maar ik heb jouw figuur niet …
² … maar ik weet het niet …
Let op: het is If I were you, ... en niet If I was you, …

3.

If + had + volt deelwoord + would have /
could have / might have

If you hadn’t made that mistake, you’d have
passed your test.
If Jim had set his alarm clock, he wouldn’t have
overslept.
If I’d had my mobile yesterday, I could have
phoned you.

Deze vorm gebruik je aan te geven dat iets in het verleden wel had kunnen gebeuren, maar
niet gebeurd is.

Samenvatting:

Als het gezegde van de voorwaardelijke bijzin is

dan wordt het gezegde van de hoofdzin

0.

o.t.t.

simple present

1.

o.t.t.

will + hele werkwoord

2.

o.v.t.

would + hele werkwoord

3.

v.v.t. (past perfect/had + voltooid deelwoord)

would have + voltooid deelwoord

Let op het volgende:

-

-

-

-

In het gezegde van de voorwaardelijke bijzin, mag je in het Engels geen will of would gebruiken.
In het Nederlands kun je in een aantal gevallen in de bijzin wel een vorm van zullen gebruiken.
Met wish gevolgd door de past, druk je uit dat je zou willen dat de dingen nu anders waren:
I wish we lived in a big city. It’s so boring here!
Wish gevolgd door would, drukt een wens voor de toekomst uit:
I wish something exciting would happen.
I wish they would stop making so much noise.
Wish met de past perfect drukt een wens uit met betrekking tot het verleden:
I wish you had told me about the dance.
I wish you hadn’t lost that photo. It was a really good one.
Het verschil tussen if/when en het Nederlandse als:
If gebruik je als je in het Nederlands eigenlijk indien/op voorwaarde dat bedoelt: je weet
niet zeker of iets wel gaat gebeuren:
If you pay, we’ll send the goods.
When gebruik je als je in het Nederlands zodra/wanneer bedoelt: je weet zeker dat iets
gaat gebeuren, alleen het precieze tijdstip waarop is niet bekend:
Please phone me when you have arrived at the airport.

Oefenzinnen:
Vervang de doorgestreepte zinnen door de juiste versie.
Voorbeeld:
-

There aren’t any eggs. If we have some eggs, I could make an omelette.
If we had some eggs, I could make an omelette.

1. The weather doesn’t look very good. If it’ll rain, I’ll stay here.
________________________________________________________________
2. Could you just listen? I didn’t need to repeat things all the time if you listened.
________________________________________________________________
3. It’s a simple law of science. If air will get warmer, it rises.
________________________________________________________________
4. I hope the parcel comes today. If it won’t arrive today, we’ll have to complain.
________________________________________________________________
5. Of course Martin was angry. But he hadn’t been angry if you hadn’t damaged his stereo.
________________________________________________________________

Zoek de juiste zinsdelen bij elkaar en verbind ze met behulp van if. Geef aan tot welk
type conditional (0, 1, 2 of 3) de zin behoort:
type
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I went to bed earlier.
The twins had worn different clothes.
You tell me what the instructions say.
People used public transport.
You don’t wear a sweater.
I hadn’t seen the product advertised.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

I’ll try to follow them.
You might not be warm enough.
I wouldn’t have bought it.
I wouldn’t sleep.
There’d be less pollution.
We could have told them apart.

Completeer de volgende zinnen. Kies uit when of if:
1. Tom might phone this evening. _______ he does, can you take a message?
2. I’m going shopping. _______ you want anything, I can get it for you.
3. I’m going away for a few days. I’ll phone you _______ I get back.
4. I want you to come to the party but _______ you don’t want to come, you needn’t.
5. I’m going to London next week. _______ I’m there, I hope to visit a friend of mine.

Completeer onderstaande zinnen. Kies uit de mogelijkheden die eronder staan.
1. If you __________ harder, you will get a bonus.
will work – would work – worked – work

2. If they __________ in stock, we would have delivered them immediately.
were – would be – had been – would have been

3. If I __________ her telephone number, I would phone her.
know – knew – had known – have known

4. She would have given it to you if she __________ it.
have had – had had – would have – would have had

5. What would happen if you __________ go to school tomorrow?
not go – do not go – did not go – will not go

6. You will be able to exchange the books if you __________ the receipt.
will keep – keep – kept – are keeping

7. They promised they would contact us if the flight __________ delayed.
will be – were – is – be

8. Our teacher __________ on time if her car had not broken down.
would have been – would be – had been – was

9. If I __________ you, I’d put those books down and go to bed.
am – would be – were – had been

10. If they __________ cash, they would get the clothes 5 per cent cheaper.
pay – paid – will pay – would pay
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