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Verba bahasa Belanda yang dijadikan predikat dalam kalimat harus dilengkapi 
unsur kala (waktu) dan unsur penanda kesesuaiannya dengan subjek. Hal yang 
juga terjadi dalam bahasa Inggris dan Jerman, tetapi tidak dalam bahasa 
Indonesia.  
 
1. Infinitif dan stam 
Untuk memudahkan belajar verba kita perlu membedakan beberapa istilah, yakni 
infinitif dan stam (akar verba; pangkal). Infintif merupakan verba yang belum 
disisipi unsur kala dan hampir selalu berkhiran –en2 atau paling tidak ada –n di 
ujungnya. Stam adalah infinitif yang akhiran –en-nya ditanggalkan: 
 
 infinitif stam 
 drinken drink  minum 
 persen pers  memeras 
 melken melk  memerah (susu) 
 wandelen wandel jalan-jalan 
 
Pembentukan stam juga sensitif terhadap vokal panjang dan pendek3.  
 
Vokal panjang 
 
 infinitif   stam 
 slapen  sla..a..p slaap  tidur 
 eten  e..e..t  eet  makan 
 lopen  lo..o..p loop  berjalan 
 huren  hu..u..r huur  menyewa 
 
Vokal pendek 
 stappen stap..p stap  melangkah 
 pinnen pin..n  pin  membayar dengan kartu debet 
 plukken pluk..k  pluk  memetik 
 bellen  bel..l  bel  menekan bel, menelepon 
 stoppen stop..p stop  berhenti, menghentikan 
 

                                                 
1 Makalah ini bagian dari buku Sugeng Riyanto (2015), Gramatika Ringkas Bahasa Belanda, diterbitkan 
oleh Graha Ilmu, Yogyakarta. 
2 Perlu diingat pada nomina –en merupakan penanda jamak dan untuk mencari kata dasar kahiran –en 
tersebut harus ditanggalkan. Pada infinitif (verba) akhiran –en itu harus disematkan. Selain itu ada 
adjektiva yang berakhiran –en. Kewaspadaan sangat diperlukan dalam hal itu. Tekanan kata ditandai 
dengan garis bawah. 
3 Bandingkan dengan pembentukan jamak pada nomina dan penyematan akhiran –e pada adjektiva. 
Tekanan kata pada infinitif tidak jatuh pada suku kata yang berakhiran –en itu, tetapi pada suku-suku kata 
sebelumnya. 



Pada contoh yang berikut stam berujung vokal: 
 doen  doe..  doe  melakukan, mengerjakan 
 gaan  ga..a  ga  pergi 
 staan  sta..a  sta  berdiri 
 
Pada sebagian kamus yang dijadikan kata kepala (kata pertama; entry) verba 
adalah bentuk infinitif, sehingga pengetahuan tentang cara mencari bentuk 
infinitif sangat membantu dalam pencarian makna verba. Pengetahuan tentang 
proses pembentukan stam sangat diperlukan karena dari stam itulah bentukan 
kata kerja teratur dimulai, baik untuk kala presens, imperfectum, maupun partisip 
pada perfectum. Verba sangat penting dalam menentukan makna kalimat, 
namun verba juga banyak mengalami perubahan. Verba berubah jika kala 
berubah dan verba juga hampir selalu berubah jika subjek berubah. Dalam 
bahasa Belanda verba dapat menempati tempat pertama, kedua, dan terakhir 
dalam kalimat sesuai dengan jenis kalimatnya. Semua hal itu perlu disiasati 
untuk mempermudah pendeteksiannya. 
 
2. Konjugasi verba, PV 
Konjugasi adalah perubahan yang bersifat gramatikal akhibat perubahan waktu 
dan subjek. Perubahan itu dapat berupa penyematan imbuhan pada stam 
maupun perubahan vokal. Bahasa Belanda–sebagaimana bahasa Inggris dan 
Jerman–memberlakukan kaidah gramatikal untuk menyatakan kala, berbeda 
dengan bahasa Indonesia yang dinyatakan dengan sebuah kata (dengan 
leksikal). Pada subjek konjugasi itu juga sensitif terhadap jenis persona 
(orangnya), misalnya persona pertama (yang berbicara), kedua (yang diajak 
bicara), dan ketiga (yang dibicarakan); selain juga sensistif terhadap banyaknya 
persona, yakni seorang (tunggal) atau lebih dari satu (jamak). Perhatikan contoh 
berikut: 
 
 werken bekerja (infinitif; belum dikonjugasikan) 
 werk  bekerja (kala: presens; subjek: persona pertama tunggal) 
 werkt  bekerja (kala: presens; subjek: persona kedua tunggal,  
   persona ketiga tunggal) 
 werkte  bekerja (kala: imperfectum; subjek: tunggal) 
 werkten bekerja (kala: imperfectum; subjek: jamak) 
 gewerkt bekerja (partisip; kala perfectum dan predikat pasif)4  
 
Pada seksi berikut akan dibahas konjugasi verba berdasarkan kala, yakni 
presens, imperfectum, dan perfectum. Kala presens dan imperfectum tidak 
menyatakan apakah kegiatan itu selesai, sedangkan kala perfectum menyatakan 
bahwa kegiatan itu selesai. 
 

                                                 
4 Penjelasan lebih lengkap diberikan di pembahasan mengenai perfectum dan pasif. Partisip berfungsi 
sebagai sisa predikat dan terisi verba utama, sementara kala disematkan di PV (persoonsvorm) atau verba 
finit atau verba yang dikonjugasikan. PV itu berkategori verba bantu. 



PV (persoonsvorm) atau verba finit merupakan verba dalam kalimat yang 
berfungsi sebagai predikat (jika kalimat hanya memiliki satu verba) dan bagian 
dari predikat (jika kalimat memiliki lebih dari satu verba). PV itu menentukan kala 
dan bersesuaian dengan subjek. Dari PV terlihat kapan perbuatan/peristiwa 
terjadi dan apakah subjeknya seorang atau lebih, orang pertama, kedua, dan 
ketiga. Hal itu tidak terjadi dalam bahasa Indonesia.  
 
2.1  Presens 
Kala presens berkaitan dengan kegiatan atau keadaan yang terjadi pada masa 
sekarang atau merupakan kebiasaan/keberaturan/hukum. Konjugasi verba 
dilakukan seperti berikut: 
 
 
 werken : infinitif 
 werk  : stam 
 arti  : bekerja 
  
 saya     ik   werk  stam + Ø 
 anda    u5   werkt stam + t 
 kamu    jij/je   werkt6 stam + t 
 
 dia (maskulin)  hij   werkt stam + t 
 dia (feminin)    zij/ze  werkt stam + t 
 benda     het7    werkt stam + t 
 
 kami/kita   wij/we  werken stam + en 
 kalian    jullie    werken stam + en 
 mereka   zij/ze    werken stam + en 
 
Berikut ini diberikan contoh lain dengan memperhitungkan adanya vokal panjang 
dan pendek. 
 

infinitif persen slapen stoppen doen 
stam pers slaap stop doe 

ik pers slaap stop doe 
u perst slaapt stopt doet 
jij perst slaapt stopt doet 
hij perst slaapt stopt doet 
zij perst slaapt stopt doet 

                                                 
5 Persona kedua u bersifat honorifik (hormat). Sebenarnya u lebih hormat daripada  anda. Dalam bahasa 
Indonesia lebih tepat jika digunakan bapak atau ibu, yang memang dapat digunakan untuk menyapa orang 
yang dihormati. Persona kedua akrab adalah jij/je (kamu). Pembahasan mengenai hal itu dibahas pada seksi 
persona. 
6 Khusus untuk jij/je stam tanpa –t, jika verbanya mendahului subjek, seperti pada kalimat interogatif: Werk 
jij? dan kalimat inversi: Morgen werk jij. 
7 Menggantikan benda yang berartikel het. Benda berartikel de digantikan dengan hij untuk maskulin dan 
zij untuk feminin. 



het perst slaapt stopt doet 
wij persen slapen stoppen doen 

jullie persen slapen stoppen doen 
zij persen slapen stoppen doen 
 memeras tidur berhenti melakukan 

 
2.2  Imperfectum 
Kala imperfektum digunakan untuk menceritakan rentetan kejadian yang terjadi 
di masa lampau, misalnya menceritakan suatu peristiwa yang pernah dialami.  
Konjugasi verba dalam kala imperfectum memperhitungkan apakah verba teratur 
atau tidak. Verba teratur dikonjugasi dengan menyematkan akhiran –te/–ten atau 
–de/–den. Perbedaan itu berhubungan dengan bunyi akhir dari stam. Akhiran –te 
dan -ten digunakan untuk subjek tunggal (satu orang: ik, u, jij, hij, zij, het) akhiran 
–ten dan –den digunakan untuk subjek jamak (lebih dari satu orang: wij, jullie, 
zij). Bentuk tidak teratur mengalami perubahan vokal dan perubahannya tidak 
dapat diramalkan dengan jitu8. 
 
Teratur (regelmatig) 
Akhiran –te/–ten disematkan pada stam yang berakhir dengan bunyi /f, t, k, p, ch, 
s/ (untuk memudahkan gunakan akronim FOTOKOPIECHAS)9. 
 
 
Infinitif: straffen zetten  werken kuchen persen 
Stam:  straf  zet  werk  kuch  pers 
Bunyi akhir: -f   -t  -k  -ch  -s 
Imperfectum: strafte  zette  werkte kuchte perste 
  straften zetten  werkten kuchten persten 
  menghukum menaruh bekerja batuk  memeras 
 
 

infinitif straffen zetten werken kuchen persen 
stam straf zet werk kuch pers 

bunyi akhir -f -t -k -ch -s 
ik strafte zette werkte kuchte perste 
u strafte zette werkte kuchte perste 
jij strafte zette werkte kuchte perste 
hij strafte zette werkte kuchte perste 
zij strafte zette werkte kuchte perste 
het strafte zette werkte kuchte perste 
wij straften zetten werkten kuchten persten 

jullie straften zetten werkten kuchten persten 
zij straften zetten werkten kuchten persten 

                                                 
8 Apakah sebuah verba teratur atau tidak teratur hanya dapat dihafalkan. Kamus yang baik akan 
memberikan bentuk imperfektum itu. 
9 Akronim untuk memudahkan menghafalkan dalam bahasa Belanda dinamakan ezelbruggetje (jembatan 
keledai). 



 menghukum menaruh bekerja batuk memeras 
 
Verba dengan bunyi akhir stam selain /f, t, k, p, ch, s/ (FOTOKOPICHAS) 
disemati akhiran –de untuk subjek tunggal dan –den untuk subjek jamak. 
 
 

infinitif bellen spannen staren sturen zorgen 
stam     bel span staar stuur zorg 

bunyi akhir -l -n -r -r -g 
ik belde spande staarde stuurde zorgde 
u belde spande staarde stuurde zorgde 
jij belde spande staarde stuurde zorgde 
hij belde spande staarde stuurde zorgde 
zij belde spande staarde stuurde zorgde 
het belde spande staarde stuurde zorgde 
wij belden spanden staarden stuurden zorgden 

jullie belden spanden staarden stuurden zorgden 
zij belden spanden staarden stuurden zorgden 
 menelepon meregangkan memandangi mengirim mengurus 

 
Infinitif yang berujung –zen stamnya berakhir dengan –s, tetapi bentuk 
imperfectumnya diberi akhiran –de/–den. Infinitif yang berujung –ven stamnya 
berakhir dengan –f, bentuk imperfectumnya juga diberi akhiran –de/–den. 
 
 
Infinitif:  blazen omhelzen golven 
Stam:   blaas  omhels golf 
Imperfectum: blaasde omhelsde golfde 
  blaasden omhelsden golfden 
  meniup memeluk main golf 
 
 
Kala imperfectum digunakan untuk menyatakan kejadian/perbuatan yang terjadi 
pada masa lalu dan tidak beraspek selesai. 
 
Tidak teratur (onregelmatig) 
Imperfectum verba tak teratur ditandai dengan perubahan vokal. Dari jenis 
vokalnya imperfektum dapat dikelompokkan lagi, sehingga perubahannya dapat 
diramalkan. Untuk itu lihat Lampiran ...10 Berikut ini diberikan beberapa contoh. 
 
 
  subjek satu orang subjek lebih dari satu orang11 
                                                 
10 Untuk verba tak teratur diberikan beberapa lampiran. Beberapa lampiran diberikan agar mudah untuk 
menghafalkan karena terdapat kesamaan perubahan konsonan, tetapi tidak alfabetis. Lampiran yang lain 
disusun secara alfabetis, tetapi tidak menampilkan keteraturan perubahan vokalnya. 
11 Subjek satu orang: ik, u, jij, hij, zij, het. Subjek lebih dari satu orang: wij, jullie, zij. 



 
drinken  dronk   dronken   minum 
gaan          ging   gingen   pergi 
komen  kwam   kwamen   datang 
lopen   liep   liepen    jalan 
slapen   sliep   sliepen   tidur 
 
 
 
Verba berikut dalam bentuk presens pun sudah tidak teratur, yang berarti tidak 
dapat ditentukan stamnya, sehingga lebih baik dihafalkan saja. Verba zijn12 yang 
selain berarti ‘adalah; berada’ juga dapat berfungsi sebagai verba bantu 
perfektum dan verba bantu pasif (yang perfektum). Verba hebben13 yang selain 
berarti memiliki juga dapat berfungsi sebagai verba bantu perfektum. 

 
presens imperfektum

hebben zijn hebben zijn
ik heb ben had was
u hebt/heeft bent had was
jij hebt bent had was
hij heeft is had was
zij heeft is had was
het heeft is had was
wij hebben zijn hadden waren
jullie hebben zijn hadden waren
zij hebben zijn hadden waren  

 
Subjek jij memiliki kekhusan untuk kala presens: Jij bent, jij hebt; tetapi ben jij; 
heb jij. Jika jij di belakang verba pada kala presens –t tidak disematkan di 
belakang verba/stam. Yang lain tidak seperti itu. Bentuk verba tetap sama di 
mana pun posisinya. 
 
2.3  Perfektum 
Perubahan partisipium kala perfektum juga berkaitan dengan teratur tidaknya 
verba sebagaimana pada kala imperfektum. Partisipium merupakan verba utama 
dalam membentuk kala perfektum dan berfungsi sebagai komplemen verbal 
(kompV). PV diduduki verba bantu kala perfektum hebben dan zijn. 
 
Teratur (regelmatig) 
Partisipium dibentuk dengan cara yang berikut. 
 
ge-stam-t ge-stam-d 

                                                 
12 Dalam bahasa Inggris to be (am, are, is, was, were). 
13 Dalam bahasa Inggris to have (have, has, had). 



 
jika stam berakhir dengan  
FOTOKOPIECHAS 
 

 
jika stam berakhir selain dengan 
FOTOKOPIECHAS 

 
ge-stam-t 

infinitif straffen zetten werken kuchen persen 
stam straf zet werk kuch pers 

bunyi akhir -f -t -k -ch -s 
partisipium gestraft gezet gewerkt gekucht geperst 
 
ge-stam-d 

infinitif bellen spannen staren sturen zorgen 
stam Bel span staar stuur zorg 

bunyi akhir -l -n -r -r -g 
 gebeld gespand gestaard gestuurd gezorgd 

 
Kala perfektum menyatakan kejadian lampau dan memiliki aspek selesai dan 
berorientasi pada hasil. Untuk menyatakan kala perfektum digunakan PV berupa 
verba bantu waktu hebben (heb, hebt, heeft, had, hadden) dan untuk sebagian 
kecil verba menggunakan zijn (ben, bent, is, was, waren)14. Kamus yang baik 
akan memberitahukan apakah partisipium menggunakan verba bantu kala 
hebben atau zijn. Sebagian besar partisipium berverba bantu hebben. 
 
() Kees    heeft         de    hele      week    hard  gewerkt. 
      Vban perf art t seluruh minggu keras bekerja part 
      PV      kompV 
   Kees telah bekerja keras sepanjang minggu. 
 
Predikat terdiri atas PV + kompV. Yang memiliki arti mandiri adalah partisip 
(kompV) sementara PV menyatakan kala dan persona (pertama, kedua, ketiga) 
serta jumlah (tunggal atau jamak). Dengan demikian PV itu merupakan verba 
bantu kala. 
 
() Hij     is               vaak   laat          naar huis     gegaan. 
   Vban perf sering terlambat ke     rumah pergi part 
   PV       kompV 
   Dia sering pulang terlambat. 
 
Contoh lain dengan PV hebben: 
 
() Ik    heb  hard  gewerkt. Saya telah bekerja keras. 

                                                 
14 Dalam bahasa Inggris hanya digunakan verba bantu to have. Verba to be digunakan juga untuk verba 
bantu pasif dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda zijn selain berfungsi sebagai verba bantu kala 
perfektum juga dapat berfungsi verba bantu pasif (kala perfektum). Dalam hal itu bahasa Inggris lebih 
sederhana. 



() U    hebt/heeft  hard  gewerkt. Anda (hormat) telah bekerja keras. 
() Jij   hebt  hard  gewerkt. Kamu telah bekerja keras. 
() Hij   heeft  hard  gewerkt. Dia (laki-laki) telah bekerja keras. 
() Zij    heeft  hard  gewerkt. Dia (perempuan) telah bekerja keras. 
() Het    heeft  hard  gewerkt. Itu (benda) telah bekerja keras. 
() Wij    hebben hard  gewerkt. Kami/Kita telah bekerja keras. 
() Jullie hebben hard  gewerkt. Kalian telah bekerja keras. 
() Zij    hebben hard  gewerkt. Mereka telah bekerja keras. 
 
Contoh lain dengan PV zijn: 
 
() Ik    ben   laat  gekomen. Saya tadi datang terlambat. 
() U    bent  laat  gekomen. Anda (hormat) tadi datang terlambat. 
() Jij    bent  laat  gekomen. Kamu tadi datang terlambat. 
() Hij    is   laat  gekomen. Dia (laki-laki) tadi datang terlambat. 
() Zij    is   laat  gekomen. Dia (perempuan) tadi datang terlambat. 
() Het    is   laat  gekomen. Itu (benda) tadi datang terlambat. 
() Wij    zijn laat  gekomen. Kami/Kita tadi datang terlambat. 
() Jullie zijn  laat  gekomen. Kalian tadi datang terlambat. 
() Zij    zijn   laat  gekomen. Mereka tadi datang terlambat. 
 
Beberapa verba yang menggunakan verba bantu zijn:  
 komen zijn gekomen  datang 
 zijn  zijn geweest  ada, berada 
 blijven  zijn gebleven  tetap berada 
 worden zijn geworden menjadi 
 vallen  zijn gevallen  jatuh 
 verhuizen zijn verhuisd  pindah 
 
Verba yang transitif (dilengkapi objek) selalu berverba bantu perfektum hebben. 
Verba yang menyatakan perpindahan tempat dan perubahan biasanya berverba 
bantu perfektum zijn.15 
 
2.4  Pluskuamperfektum (Perfektum lampau) 
Kala pluskuamperfektum digunakan pada tindakan yang pada masa lampau 
sudah selesai. Jadi, sebagai latarnya adalah masa lampau. Verba bantu yang 
digunakan adalah had, hadden dan was, waren. Jika subjek singularis digunakan 
had, was; jika subjek pluralis digunakan hadden, waren. Contoh dalam kalimat: 
 
Verba bantu had, hadden: 
 
() Ik    had  hard  gestudeerd. Saya telah belajar keras. 
() U    had  hard  gestudeerd. Anda (hormat) telah belajar keras. 
() Jij   had  hard  gestudeerd. Kamu telah belajar keras. 
() Hij   had  hard  gestudeerd. Dia (laki-laki) telah belajar keras. 
                                                 
15 Pada lampiran verba tak teratur ditandai apakah verrba itu memiliki verba bantu perfektum zijn. 



() Zij    had  hard  gestudeerd. Dia (perempuan) telah belajar keras. 
 
() Wij    hadden hard  gestudeerd. Kami/Kita telah belajar keras. 
() Jullie hadden  hard gestudeerd. Kalian telah belajar keras. 
() Zij    hadden hard  gestudeerd. Mereka telah belajar keras. 
 
Verba bantu was, waren: 
 
 
() Ik    was   laat  vertrokken. Saya telah berangkat terlambat. 
() U    was  laat  vertrokken. Anda (hormat) telah berangkat terlambat. 
() Jij    was laat  vertrokken. Kamu telah berangkat terlambat. 
() Hij    was  laat  vertrokken. Dia (laki-laki) telah berangkat terlambat. 
() Zij    was laat  vertrokken. Dia (perempuan) telah berangkat terlambat. 
() Het    was laat  vertrokken. Itu (benda) telah berangkat terlambat. 
 
() Wij    waren laat  vertrokken. Kami/Kita telah berangkat terlambat. 
() Jullie waren laat  vertrokken. Kalian telah berangkat terlambat. 
() Zij    waren laat  vertrokken. Mereka telah berangkat terlambat. 
 
Contoh lain: 
 
() De vrouw          ging  in      2010 naar Indonesiё  
    art perempuan pergi pada 2010 ke    Indonesia 
maar haar man  was          er           eerder         geweest. 
tetapi pos  suami Vban perf ke sana sebelumnya berada part 
Perempuan itu pergi ke Indonesia pada tahun 2010, tetapi suaminya sudah ke 
sana sebelumnya 
 
  
2.5  Futurum 
Untuk kejadian di masa mendatang lazim digunakan bentuk verba presens yang 
dilengkapi keterangan waktu seperti dalam bahasa Indonesia: 
 
() Hij  komt    morgen niet. 
   dia  datang besok   tidak 
  Dia besok tidak datang. 
 
() Morgen komt     hij  een beetje laat. 
   besok    datang dia sedikit        terlambat 
   Besok dia datang sedikit terlambat. 
 



Verba bantu futurum zullen juga dapat digunakan, tetapi sebenarnya lebih 
bermakna ‘berjanji’16. Jadi lebih tepat jika digunakan verba dalam bentuk 
presens yang dilengkapi keterangan waktu dan zullen digunakan jika berjanji. 

                                                

() Hans zal   morgen vroeg komen. 
   Hans akan besok   awal  datang 
   Hans berjanji besok datang awal. 
 
3.  Verba bantu modalitas 
Pada subseksi sebelumnya telah dibahas verba bantu kala, yakni hebben dan 
zijn untuk kala perfektum. Verba bantu bukanlah verba yang mandiri, tetapi verba 
yang memerlukan verba lain yang mandiri untuk membentuk predikat yang 
lengkap. Verba mandiri itulah yang menopang makna kalimat, sementara verba 
bantu menyokong kala (waktu). 
Verba bantu yang lain adalah: 
 kunnen  dapat, mampu, bisa 
 willen   ingin 
 zullen  akan (berjanji untuk ...) 
 mogen boleh 
 moeten harus 
 
() Hij kan     heel    mooi   zingen. 
   dia dapat sangat bagus menyanyi 
   Dia dapat menyanyi (dengan) sangat bagus. 
() Ik      wil    nog niet slapen. 
   saya ingin belum     tidur 
   Saya belum ingin tidur. 
() Ik       zal       op tijd          komen. 
    saya berjani tepat waktu datang 
    Saya berjnji akan datang tepat waktu. 
() Je       mag   hier    eigenlijk      niet    roken. 
    kamu boleh di sini sebenarnya tidak merokok 
    Kamu di sini sebenarnya tidak boleh merokok.17 
() Morgen moet   ik    vroeg vertrekken. 
   besok    harus saya awal  berangkat 
   Besok saya harus berangkat awal (pagi-pagi).18 
 
Terlihat jelas bahwa PV (verba bantu) dan kompV (verba mandiri) berjauhan. Hal 
seperti itu tidak terjadi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Amati 
perbedaan susunan katanya melalui terjemahan kata per katanya. 

 
16 Verba zullen memiliki arti lain dan akan dibahas pada subseksi lain. Orang Indonesia yang baru belajar 
bahasa Belanda berkencenderungan untuk menggunakan zullen untuk futurum, yang sebenarnya 
merupakan konstruksi yang sulit padahal untuk kala itu dapat digunakan bentuk presens dengan 
menambahkan keterangan waktu masa mendatang layaknya bahasa Indonesia. 
17 Perhatikan letak niet (tidak) dan mag (boleh), berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Tentang letak niet 
akan dibahas pada bagian lain. 
18 Ini kalimat inversi, yakni kalimat yang subjeknya terletak di belakang PV. Itu terjadi karena ada 
keterangan yang menduduki tempat pertama. Penjelasan lebih lanjut diberikan di bagian lain. 



Verba bantu modalitas berubah bentuk sesuai dengan persona dan kala seperti 
terlihat pada bagan yang berikut. 



sekarang presens lampau imperfektum
kunnen moeten mogen willen zullen kunnen moeten mogen willen zullen

ik kan moet mag wil zal kon moest mocht wilde/wou zulde/zou
u kunt moet mag wilt zult kon moest mocht wilde/wou zulde/zou
jij kunt moet mag wilt zult kon moest mocht wilde/wou zulde/zou
hij kan moet mag wil zal kon moest mocht wilde/wou zulde/zou
zij kan moet mag wil zal kon moest mocht wilde/wou zulde/zou
het kan moet mag wil zal kon moest mocht wilde/wou zulde/zou
wij kunnen moeten mogen willen zullen konden moesten mochten wilden/wouden zulden/zouden

jullie kunnen moeten mogen willen zullen konden moesten mochten wilden/wouden zulden/zouden

zij kunnen moeten mogen willen zullen konden moesten mochten wilden/wouden zulden/zouden
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