MODAL VERBS
can-can’t / could-couldn’t / should-shouldn’t / must-mustn’t /
would –wouldn’t / may-may not
vorm :
CAN / CAN’T
+
HELE WW

gebruik :
* in staat zijn of niet in staat zijn
She can play the piano.
I can’t swim.

* toestemming

You can go.
Can I have an icecream?

vorm :
COULD /
COULDN’T
+
HELE WW

Ze kan piano spelen.
Ik kan niet zwemmen.

Je kunt gaan.
Mag ik een ijsje?

gebruik :
* in staat zijn in het verleden

Last year I could run faster than anyone else.
Vorig jaar kon ik harder rennen dan wie dan ook.

* beleefd verzoek

Could I see your papers, please?
Mag ik uw papieren zien?
Could I have a glass of water, please? Mag ik a.u.b. een glas water?

* mogelijkheid

I could buy this CD-player if I wanted to.
Ik zou deze CD-speler kunnen kopen als ik dat wilde.
It could rain tonight.
Het zou vanavond wel eens kunnen gaan regenen.

vorm :
MUST /
MUSTN’T
+
HELE WW

gebruik :
* verplichting, voorschrift, bevel
She must work harder.
I think you must go now.
Must I pay all these bills?

Ze moet harder werken.
Ik vind dat je nu moet gaan.
Moet ik al deze rekeningen betalen?

* veronderstelling, conclusie
She must be over seventy.
You must be very tired.

* must not = niet mogen
You mustn’t park here.

Ze moet over de zeventig zijn.
Je moet (zult wel) erg moe zijn.

U mag hier niet parkeren.
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vorm :
SHOULD /
SHOULDN’T
+
HELE WW

gebruik :
* Drukt een soort plicht uit.
Zegt wat je eigenlijk zou moeten doen.
He should work harder.
You shouldn’t eat so much.

vorm :
WOULD /
WOULDN’T
+
HELE WW

Hij zou eigenlijk harder
moeten werken.
Je zou niet zoveel moeten eten.

gebruik :
* beleefde vragen
* ideeën

Would you please tell me the time?
Perhaps it would be a good idea to call the office.
Misschien zou het een goed idee zijn om ......

* Drukt een toekomst in het verleden uit.
Om beweringen, situaties of vragen uit te
drukken, die betrekking hebben op de toekomst
van toen (het moment in het verleden).

She asked if we would help her the next day.
Ze vroeg of we haar de volgende dag zouden helpen.
They said they would arrange to meet us the following week.
Ze zeiden dat ze zouden regelen om ons die volgende week te
ontmoeten.

* wensen die betrekking hebben
op de toekomst.
In de bijzin staat dan een
onjuiste of onwaarschijnlijke voorwaarde.

I wish they would help us.
Ik wou dat ze ons zouden helpen.
It would have saved time, if I had known what to do.
Het zou tijd bespaard hebben, als we hadden geweten wat we
moesten doen.

vorm:
MAY / MAY NOT
+
HELE WW

gebruik:
∗

toestemming

You may go now. / Je mag nu gaan.

∗

mogelijkheid

It may rain tomorrow. / Misschien regent het (wel) morgen.
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