
1 Ann, who had been dozing in the passenger seat, felt quite refreshed and wanted to go on.   •
2 They swam across the Channel, which had never been done before.   •••
3 Catherine, who didn’t know anything about deep-sea diving, thought it would be fairly safe to 

dive alone.   •
4 This is the man who/that won the competition last week.   ••
5 She was followed by a man who/that kept shouting at her.    ••
6 The matter was reported to the local newspaper, which got all the details wrong.   •
7 Tom, who had been travelling all day, was tired and wanted to stop at a hotel.   •
8 He issued orders to the sergeant, who passed them on to the soldiers.   •
9 I am looking after a dog which/that is badly behaved.    ••
10 The plane crashed onto a church full of people, who were all killed.   •

Uitleg:

• In uitbreidende bijzinnen (non-restrictive clauses) kun je alleen ‘who’ (na personen) of

‘which’ (na niet-personen) gebruiken. In uitbreidende bijzinnen is het antecedent al duidelijk
genoeg en geeft de bijzin extra informatie.

Dat is het geval in zin 1) ‘Ann’,  3) ‘Catherine’, 6) ‘the local newspaper’, 7) ‘Tom’,  maar ook 
in 8) ‘the sergeant’ en 10) ‘a church full of people’. In al die zinnen dus geen ‘that’.

Vergelijk zin 8 en 10 eens met de volgende voorbeelden:

a) He issued orders to the sergeant, who passed them on to the soldiers.
b) The sergeant who/that had stolen money from the barracks was discharged from the army.

De sergeant die geld uit de kazerne had gestolen, werd ontslagen.

a) The plane crashed onto a church full of people, who were all killed.
b) We are expecting hundreds of guests at our wedding, so we’re looking for a church which/that

can accommodate such large numbers.
We verwachten honderden gasten op onze bruiloft, dus zijn we op zoek naar een kerk die
plaats biedt aan al die mensen.

In de a)-zinnen heb je bij ‘the sergeant’ en ‘a church of people’ geen nadere toelichting nodig;
in de b)-zinnen heb je de bijzin nodig om duidelijk te maken over welke sergeant en over wat
voor soort kerk je het hebt. In die zinnen kun je dus ‘that’ gebruiken.

•• ‘That’ kun je dus gebruiken in plaats van ‘who’ en vooral in plaats van ‘which’ in beperkende

bijzinnen (restrictive clauses), in zinnen die nodig zijn om het antecedent te verduidelijken. 
Dat is het geval in zin 4) ‘the man’, in zin 5) ‘a man’ en in zin 9) ‘a dog’.

••• In zin 2 is het antecedent een hele zin (zie paragraaf 6.1.1), en dan gebruik je ‘which’.

In zin 9 zou je ook ‘who’ kunnen gebruiken, omdat het antecedent een huisdier is (zie para-
graaf 6.1.10).

Oefening 3 relative clauses  met  ‘who’, ‘which’,  en ‘that’.
relative clauses, relative pronouns
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1 I was given this telephone number by a man who(m)/that/ - I met this man at a party. •••
2 The car which/that - we were in had bald tyres. ••••

(The car in which we were ...) •
3 The company which/that/ - I work for is sending me to Paris. ••••

(The company for which I work...) •
4 The pony which/that/ - I was riding kept pulling on the reins. I was riding the pony.••••
5 Thank you very much for the gift which/that/ - you sent me.••••
6 His friend, who(m) he trusted completely, turned out to be a traitor.  •
7 The chair which/that/ - I’m sitting on has no cushion.  ••••

(The chair on which I’m sitting...) •
8 He got a new job, which/that was very interesting.••
9 The cord which/that/ - they fasten the parcels with is so weak that the parcel usually falls

apart before you get it home. ••••
10 The teacher who(m)/that/ - I had come to see was still in the classroom.  •••
11 The date who(m)/that/ - I was waiting for  didn’t turn up. •••

(The date for whom I was waiting...) •
12 The window-sill which/that/ - I was sitting on suddenly collapsed. ••••

(The window-sill on which I was sitting...) •
Uitleg:

• Deze bijzin zit als volgt in elkaar:

a) het antecedent is een persoon: dus who.
b) de bijzin is uitbreidend (non-restrictive): dus géén that.
c) who/(m) is geen onderwerp - maar in een uitbreidende bijzin kun je het betrekkelijk

voornaamwoord (the relative pronoun) niet weglaten. Dus alleen: who(m).

•• Deze bijzin zit als volgt in elkaar:

a) het antecedent is geen persoon: dus which.
b) de bijzin is beperkend (restrictive): dus that.
c) which/that is onderwerp: dus kun je het betrekkelijk voornaamwoord (the relative 

pronoun) niet weglaten.

••• Deze bijzinnen zitten als volgt in elkaar: 
a) het antecedent is een persoon: dus who.
b) de bijzin is beperkend (restrictive): dus that.
c) who/that is geen onderwerp - dus kun je who/that ook weglaten: -
d) als je who gebruikt, dan wordt het strikt genomen whom.

••••Deze bijzinnen zitten als volgt in elkaar: 

a) het antecedent is geen persoon: dus which.
b) de bijzin is beperkend (restrictive): dus that.

c) which/that is geen onderwerp - dus kun je which/that ook weglaten: - 

• Lees voor deze bijzinnen paragraaf 6.1.7 nog een keer goed door:

a) Voorzetsels in betrekkelijke bijzinnen kunnen altijd achteraan worden geplaatst.
b) In combinatie met de ‘eerste’ mogelijkheid - who(m) na personen en which na 

niet-personen - kun je het voorzetsel ook vóóraan in de bijzin plaatsen.

Oefening 4 relative clauses  met  ‘who(m)’, ‘which’, ‘that’, [niets]

relative clauses, relative pronouns
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1 Do you know the boy with whom Jean is going out tonight? (ongebruikelijk) ••• / •
who(m) Jean is going out with tonight? (ongebruikelijk)
that Jean is going out with tonight? (voorkeur)
Jean is going out with tonight? (voorkeur)

2 Most people who(m) I know were born in this town (ongebruikelijk) •••
that I know were born in this town. (voorkeur)
I know were born in this town (voorkeur)

3 That girl to whom you were talking yesterday is in my sister’s class. 
(ongebruikelijk) •••/•

who(m) you were talking to (ongebruikelijk)
that you were talking to (voorkeur)
you were talking to (voorkeur

4 My father is somebody who has little patience/who hasn’t got much patience (voorkeur) ••
that doesn’t have much patience (minder gebruikelijk)

5 Would you like to see the computer which I bought yesterday? (minder gebruikelijk) ••••
that I bought yesterday? (voorkeur)
I bought yesterday? (voorkeur)

6 I’ll tell you something about which you should really think. (ongebruikelijk) •••• / •
which you should really think about. (ongebruikelijk)
that you should really think about. (voorkeur)
you should really think about. (voorkeur)

7 He has lost all the money which he earned last year. (minder gebruikelijk) ••••
that he earned last year. (voorkeur)
he earned last year. (voorkeur)

8 She got an expensive watch from him, which he had brought from London. (enige mogelijkheid)  

9 Anyone/Everyonewho hears this will say that you’re right. (voorkeur)  ••
that hears this will say ... (minder gebruikelijk)

10 Frank said (of: told us) that he had not seen us on the bus,
which just wasn’t true (enige mogelijkheid; zie par. 6.1.1)

11 What I don’t understand is why you always arrive late at work. (enige mogelijkheid; zie par. 6.1.5)
(eventueel: why you are always arriving late: ‘irritatie’)

12 My youngest sister, who(m) you met yesterday, would like to go out with you sometime. •
(enige mogelijkheid)

13 There is nothing which she doesn’t know. (ongebruikelijk) ••••
that she doesn’t know. (voorkeur)
she doesn’t know. (voorkeur)

14 This is the cinema which we always used to go to. (ongebruikelijk)  •••• / •
that we always used to go to. (voorkeur)
we always used to go to. (voorkeur)

of: where we always used to go. (zie paragraaf 6.1.6)

Uitleg op de volgende pagina!
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Uitleg:

O Deze bijzin zit als volgt in elkaar:

a) het antecedent is geen persoon: dus which.
b) de bijzin is uitbreidend (non-restrictive): dus géén that.
c) in een uitbreidende bijzin kun je het betrekkelijk voornaamwoord (the relative pronoun) 

niet weglaten. Dus alleen: which.

• Deze bijzin zit als volgt in elkaar:

a) het antecedent is een persoon: dus who.
b) de bijzin is uitbreidend (non-restrictive): dus géén that.
c) who/(m) is geen onderwerp - maar in een uitbreidende bijzin kun je het betrekkelijk

voornaamwoord (the relative pronoun) niet weglaten. Dus alleen: who(m).

•• Deze bijzinnen zitten als volgt in elkaar:

a) het antecedent is een persoon: dus who.
b) de bijzin is beperkend (restrictive): dus eventueel that.
c) who/that is onderwerp: dus kun je het betrekkelijk voornaamwoord (the relative 

pronoun) niet weglaten.

••• Deze bijzinnen zitten als volgt in elkaar: 

a) het antecedent is een persoon: dus who.
b) de bijzin is beperkend (restrictive): dus that.
c) who/that is geen onderwerp - dus kun je who/that ook weglaten: -
d) als je who gebruikt, dan wordt het strikt genomen whom.

••••Deze bijzinnen zitten als volgt in elkaar: 

a) het antecedent is geen persoon: dus which.
b) de bijzin is beperkend (restrictive): dus that.
c) which/that is geen onderwerp - dus kun je which/that ook weglaten: - 

• Lees voor deze bijzinnen paragraaf 6.1.7 nog een keer goed door:

a) Voorzetsels in betrekkelijke bijzinnen kunnen altijd achteraan worden geplaatst.
b) In combinatie met de ‘eerste’ mogelijkheid - who(m) na personen en which na 

niet-personen - kun je het voorzetsel ook vóóraan in de bijzin plaatsen.
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1 We sat in the same room as a man with a mobile phone, which went off every five minutes. ••
that went off every five minutes (voorkeur)

(of - zie paragraaf 6.1.4:)
We sat in the same room with a man whose mobile phone went off...

2 The students to whom she was speaking didn’t know Dutch. ••• / •
whom she was speaking to didn’t know Dutch.
that she was speaking to
she was speaking to

3 Simon, whose arm is still in plaster, will have to watch the match from the bench.
(‘whose’ - zie paragraaf 6.1.4)

4 The football match from which I was phoning was so noisy that I •••• / •
couldn’t hear the person at the other end of the line. 

which I was phoning from...
that I was phoning from... (voorkeur)
I was phoning from ... (voorkeur)

5 He introduced me to his family, most of whom were from Scotland.
(zie paragraaf 6.1.8)

6 He wanted me to pay 3 pounds for a jigsaw some pieces of which were missing.
(zie paragraaf 6.1.8)

7 The victims, whose homes had been destroyed in the fire, were given rooms in the hostel.
(‘whose’ - zie paragraaf 6.1.4)

8 He paid me £10 for cleaning six cars, most of which hadn’t been cleaned for months.
(zie paragraaf 6.1.8)

9 This is Mr Jackson, whose wife won the competition last year.
(‘whose’ - zie paragraaf 6.1.4)

10 She refuses to answer the phone, which makes her life more lonely.
(zie paragraaf 6.1.1)

11 We went to the Bahamas, where we had always wanted to go on holiday.
(zie paragraaf 6.1.6)

12 The manager said that the person/the girl whom I had come specially to see was too busy to see me. •••
the person that I had come specially to see ...
the person I had come specially to see ...

Uitleg

•• Deze bijzinnen zitten als volgt in elkaar:

a) het antecedent is een persoon: dus which.
b) de bijzin is beperkend (restrictive): dus eventueel that.
c) which/that is onderwerp: dus kun je het betrekkelijk voornaamwoord (the relative 

pronoun) niet weglaten.

••• Deze bijzinnen zitten als volgt in elkaar: 

a) het antecedent is een persoon: dus who.
b) de bijzin is beperkend (restrictive): dus that.
c) who/that is geen onderwerp - dus kun je who/that ook weglaten: -
d) als je who gebruikt, dan wordt het strikt genomen whom.

••••Deze bijzinnen zitten als volgt in elkaar: 

a) het antecedent is geen persoon: dus which.
b) de bijzin is beperkend (restrictive): dus that.
c) which/that is geen onderwerp - dus kun je which/that ook weglaten: -

• Lees voor deze bijzinnen paragraaf 6.1.7 nog een keer goed door:

a) Voorzetsels in betrekkelijke bijzinnen kunnen altijd achteraan worden geplaatst.
b) In combinatie met de ‘eerste’ mogelijkheid - who(m) na personen en which na 

niet-personen - kun je het voorzetsel ook vóóraan in de bijzin plaatsen.
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