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In voorwaardelijke als-constructies functioneert de voorwaardelijke bijzin als een bepaling bij de
hoofdzin – de waarheid daarvan is op enige manier afhankelijk van waarheid van de bijzin (Reuneker,
2022). Voorwaardelijke constructies kunnen daarnaast expliciet worden gemarkeerd voor
verschillende soorten modaliteit door middel van hulpwerkwoorden en bijwoorden, zoals in (1), maar
ook door middel van werkwoordstijden (zie o.a. Schouten, 2000), zoals in (2).
(1)

Als je je net een pandabeer voelt, moet je de oogschaduw misschien wat minder rond maken.

(2)

Als je die van mij morgen naar de vergadering mee wil nemen zou dat fantastisch zijn!

Over de rol van werkwoordstijden en in het bijzonder de betekenisbijdrage van zullen in het markeren
van tijd dan wel modaliteit bestaat aanzienlijke discussie (zie o.a. Boogaart & Trnavac, 2011;
Boogaart, 2013; Verkuyl & Broekhuis, 2013). In deze bijdrage tracht ik niet deze discussie te
beslechten, maar maak ik op basis van corpusonderzoek inzichtelijk hoe werkwoordstijd en modale
markering interacteren in voorwaardelijke als-constructies. De hoofdvraag is in hoeverre deze twee
eigenschappen samenhangende groepen van vorm en betekenis kunnen vormen, zoals
voorwaardelijke constructies die een bepaalde mate van (on)zekerheid, waarschijnlijkheid of
tegenfeitelijkheid uitdrukken.
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