
personal pronoun

het persoonlijk voornaamwoord
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De man ziet mij/me.  
De man ziet jou/je.  
De man ziet u.  
De man ziet hem.  
De man ziet haar.  
De man ziet ons.  
De man ziet jullie.  
De man ziet hen/ze. 

!

(jij/je) 
(u) 
(hij) 
(zij/ze) 
(wij/we) 
(jullie) 
(zij/ze)

(ik)
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Kom je vanavond bij mij?  
Leuk! Ik eet vanavond bij jou.  
Ik loop naar Jan. Ik loop naar hem.  
Hij staat naast Anne. Hij staat naast haar.  
De familie Jansen woont achter ons.  
Wij fietsen voor jullie.  
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object:             
preposition+object:  

De man ziet mij.  
Hij loopt naar mij.

same

exception: je, me, ze (unstressed) not with preposition!
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subject        object           preposition +object 
!

ik           mij/me          mij 
jij/je         jou/je          jou  
u           u             u 
hij          hem           hem 
zij/ze         haar           haar 
wij/we        ons            ons 
jullie         jullie           jullie 
zij/ze         hen/ze          hen 
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subject        object           preposition +object 
!

ik           mij/me          mij 
jij/je         jou/je          jou  
u           u             u 
hij          hem           hem 
zij/ze         haar           haar 
wij/we        ons            ons 
jullie         jullie           jullie 
zij/ze         hen/ze          hen 
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van + = possession
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Ik heb een krant. De krant is van mij.  
Jij hebt een boek. Het is een boek van jou.  
U heeft een kleinkind. Het kleinkind is van u.  
Hij heeft een auto. De auto is van hem.  
Zij heeft een paraplu. De paraplu is van haar.  
Wij hebben een winkel. De winkel is van ons.  
Jullie hebben een kroeg. De kroeg is van jullie.  
Zij hebben twee kinderen. De kinderen zijn van hen. 
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   english: 
!

the book is mine 
it’s a book of mine 

   nederlands: 
!

het boek is van mij 
het is een boek van mij 

possessive pronoun personal pronoun as an object
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thing (de-word) = subject 
  
Ik lees een tekst. Hij is moeilijk.  
De bus komt. Hij is te laat.  
Zij kopen een tv. Hij is nieuw. 
!

thing (de-word) = object 
!

Ik lees de tekst. Ik lees hem.  
De bus komt. Ik mis hem.  
Zij kopen een tv. Ik vind hem mooi.
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Thing (het-word) = subject  
!

Ik lees een boek. Het is heel spannend.  
Het antwoord is niet fout. Het is goed.  
Op het podium speelt een orkest. Het speelt erg mooi.  
!

Thing (het-word) = object  
!

Ik lees een boek. Ik vind het mooi.   
Het antwoord is niet fout. Heb jij het goed? 
Op het podium speelt een orkest. Ik hoor het spelen. 
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