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Hoe gebruiken we de toekomende tijd?
1.

Inleiding

De toekomende tijd lijkt vreemd, omdat we meestal het werkwoord gaan gebruiken als er sprake is
van een handeling in de toekomst. Het hulpwerkwoord zullen geeft aan dat de zin in de toekomende
tijd staat.
Zullen is een onregelmatig werkwoord. In een zin in de toekomende tijd staat het hulpwerkwoord
zullen en de infinitief (hele werkwoord), zoals bijvoorbeeld lopen.
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Je zult en je zal (net als u zult en u zal) betekenen hetzelfde en zijn beide correct. Sommige mensen
zeggen liever 'zult', andere mensen zeggen liever 'zal'.

2.

Wanneer gebruiken we zullen + infinitief?

We gebruiken zullen + infinitief:
•

•

•

voor een belofte, een voorstel/plan
Voorbeelden:
Ik zal het nooit meer doen!
Zullen we even koffiedrinken?
om te benadrukken dat iets zeker zal gebeuren
Voorbeelden:
Je zult dat nog nodig hebben.
Het zal niet makkelijk zijn.
om te zeggen dat iets waarschijnlijk zal gebeuren en dit ook te benoemen. Als we het
woordje 'wel' combineren met 'zullen' betekent het 'waarschijnlijk'.
Voorbeelden:
Hij zal het waarschijnlijk morgen bekendmaken. (je benoemt dit door ‘waarschijnlijk’ te
gebruiken)
Het zal morgen wel weer regenen. (je benoemt dit door ‘wel’ te gebruiken)
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3.

Hoe praten we meestal over de toekomst?

In de praktijk gebruiken we vaak het werkwoord gaan in plaats van zullen.
We gebruiken gaan voor een geplande actie (niet een belofte of voorstel) of om te zeggen dat een
gebeurtenis waarschijnlijk zal plaatsvinden (zonder de zekerheid/waarschijnlijkheid te benoemen.
Voorbeelden:
Ik ga vanavond pannenkoeken bakken.
Zij gaan morgen zingen.
Het gaat morgen regenen.
Als we nadruk leggen op het moment van de gebeurtenis (tijdsbepaling), dan gebruiken we meestal
gewoon de onvoltooid tegenwoordige tijd.
Voorbeelden:
Ik bak vanavond pannenkoeken. (nadruk ligt op de tijdsbepaling=vanavond)
Zij zingen morgen een liedje voor ons. (nadruk ligt op de tijdsbepaling = morgen)
We doen het de volgende keer samen. (nadruk ligt op de tijdsbepaling = de volgende keer)

4.

Onvoltooid verleden toekomende tijd

Als we willen zeggen dat iets in de toekomst zal gebeuren, maar alleen als aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan, dan maken gebruik van de onvoltooid verleden tijd van het
werkwoord zullen.
Voorbeeld:
Ik zou het kopen als ik jou was.
Hij zou terugkomen als hij dat wist.
We gebruiken:
• het werkwoord zullen in de onvoltooid verleden tijd.
• de infinitief van het werkwoord dat je nodig hebt, zoals koken.
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We kunnen de onvoltooid verleden toekomende tijd ook gebruiken om beleefde vragen te stellen.
Zou u naar binnen willen gaan?
Zou u voor mij dat boek willen pakken, alstublieft?
Zou u mij iets willen uitleggen?
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