
De erotica 
van de Nederlandse grammatica

Nederlands is een wulpse taal.  
Haar grammatica heeft vrouwelijke vormen en mannelijke vormen — en 
meervoudige vormen die vrouwelijk lijken  1 .  Kijk je hoe die vrouwelijke en 
mannelijke vormen zich gedragen in het Nederlandse klankenbed, dan zie je ze 
voortdurend van positie wisselen.  Elkaars plaats innemen.  Ze ruilen en rollen 
met en over elkaar.

Nederlands is een moeilijke taal.  Als je ze wil leren uit het boekje.  Waar zit de 
logica in de verbuigingen  2?  In de vervoegingen voor de tweede persoon 3 ?    
Hoe kies je het juiste voornaamwoord ?  Hun ? Ze ? Haar ?
Vlamingen en Nederlanders lukt het, weinig fouten te maken, tot ze op zoek 
gaan naar wetmatigheid.  Regels, die moeilijk — en moeilijk-te-vinden — zijn.  
Regels die evolueren, en naar streek en sfeer verschillen.  Zuid en Noord, 
gisteren en vandaag, vertrouwelijk en formeel.
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1 De onzijdige vormen komen hier niet ter sprake.  
Deze korte tekst betreft personen,  geen dingen.  Weliswaar zijn er grammaticaal onzijdige 
persoonsnamen (het meisje, het slachtoffer, het kind,  het parlementslid...), maar, behalve het kind,  en 
soms het slachtoffer, verliezen die veelal snel hun grammaticale onzijdigheid (het kind — het ; het 
meisje — zij).  

2 Ann De Craemer kibbelt met Mia Doornaert in De Morgen (1 februari 2016) : "Doornaert is 
vooral kwaad op "het West-Vlaams gouvernement" (dat moet in correct Nederlands eigenlijk zijn :  het 
West-VlaamsE gouvernement)" scribit Ann De Craemer.
Dus voortaan het VlaamsE parlement   ?  Het koninklijke besluit,  het Brugse Handelsblad, het 
Amsterdamse Theaterhuis en het Rotterdamse Woordenboek, het Grote Begijnhof in Leuven en het Grote 
Dictee der Nederlandse Taal ?  Met Ann De Craemer is er nog werk aan de winkel.

3 In mijn tekst "Journaalnederlands en Verkavelingsvlaams, de hypothese van de tweede persoon" (mei 
2010) telde ik vijf voornaamwoorden en zes vervoegingen om in het Nederlands een tweede 
persoon aan te spreken (tegenover twee in het Frans, en één in het Engels). 



Deze tekst gaat over persoonlijke 4 voornaamwoorden.  

Beginnen we met het onderwerp, de nominatief.  Ik beperk me tot de derde 
persoon — de enige die een onderscheid maakt tussen mannelijke en 
vrouwelijke vormen 5.

Zo ziet dat er uit.

mannelijk vrouwelijk meervoud

1 onderwerp hij zij / ze zij / ze

Twee, nee drie dingen vallen op.

1.! Het onderscheid tussen de mannelijke en de vrouwelijke vorm wordt 
door de beginmedeklinker gemaakt : [h] of [z].  Deze twee medeklinkers zijn 
trouwens bepalend voor de hele reeks voornaamwoorden.  Daarover zo 
dadelijk meer.
De vrouwelijke vorm, met [z], is stemhebbend, de mannelijke vorm, met [h], is 
dat niet.
[z] is een van de acht Nederlandse wrijfklanken, waarvan er vier stemhebbend, 
en vier stemloos zijn. 
Over de Nederlandse [h] bestaat discussie.  Deze ruisklank — die overigens 
heel uiteenlopend uitgesproken wordt, van Kortrijk tot Brugge, Antwerpen of 
Maastricht, of in Den Haag — wordt althans door de Taalunie stemloos 
genoemd,  want de stembanden trillen niet mee.
Dus :  zij is stemhebbend, hij is dat niet.
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4 Persoonlijk voornaamwoord is een misleidende term, want hij verwijst ook naar dingen.   Toch 
kijken we hier alleen naar personen.

5 Het had ook anders gekund.  
Ongeacht de vraag of het wenselijk zou zijn, mannelijke en vrouwelijke ik, wij, jij, en jullie-
vormen te hebben, zijn de sociaal-culturele kenmerken in de Nederlandse taalkring nooit 
gunstig geweest voor het onstaan (of het behoud ?) ervan.  Jongens en meisjes worden samen 
door hun moeder in taal ingewijd — moedertaal —, en leren er dezelfde vervoegingen.  Er 
bestaat ook geen overgangsritueel voor opgroeiende jongens dat de drager zou kunnen zijn 
voor een talige omwenteling : nu je geen kind meer bent maar een man, spreek je anders.  
Voor de derde persoon — zij/hij,  de afwezige in een gesprek — zijn de voorwaarden voor een 
geslachtelijk onderscheid v/m makkelijker bereikt.
Wat het overgangsritueel met talige consequenties betreft, voor vrouwen bestaat dat wel.  Het 
huwelijk : vrouwen gaan dan vaak de familienaam, soms zelfs de voornaam dragen van de man 
met wie ze geslachtelijk verkeer hebben, en ze worden voortaan door iedereen aangesproken 
met mevrouw (begrijp : mijn vrouw), en niet langer met jonge vrouw (zeg :  juffrouw).  Misschien 
komt er ooit een tijd dat er met verbijstering wordt teruggekeken op dat merkwaardige gebruik. 



2." Misschien is dit een correctie op het voorgaande : voor het vrouwelijke 
(en het meervoudige) zij bestaat er een ze-variant, waarbij de "ij" (een echte 
tweeklank) door een doffe, stomme of klankloze 6 "e" vervangen wordt.  
Zo gaat ook zij een toontje lager zingen.  Voor het mannelijke hij bestaat zo'n 
klankloze variant niet, althans in de standaardtaal — een uitzondering in de 
reeks van we, je, ge, me en ze.

3." Het meervoud is vrouwelijk.  
Omgekeerd kunnen we ook begrijpen dat de vrouwelijke vorm meervoudig is.  

* * *

Tijd voor andere naamvallen.  De genitief 7.  Bezittelijk.

mannelijk vrouwelijk meervoud

1 onderwerp hij zij / ze zij / ze

2 bezittelijk zijn haar hun

De gele kleur — je vermoedde het al — verwijst naar de stemhebbende [z], en 
het grijs naar de stemloze [h].  Meteen is duidelijk waarom ik geen 
(opvallender) rood of blauw gekozen heb, kleuren die sinds enkele decennia als 
vrouwelijk, respectievelijk mannelijk worden geduid.  Want de mannelijke en 
vrouwelijke vormen spelen een merkwaardig spel.  Het mannelijke zijn lijkt wel 
een verbuiging van het vrouwelijke zij, en het vrouwelijke haar is, ondanks het 
klinkerverschil, en de stemhebbende eind-[r], vormelijk toch nog altijd meer 
verwant aan het mannelijke hij, dan aan het vrouwelijke zij 8.  
Bezittelijk buitelen de mannelijke en vrouwelijke vormen over elkaar.
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6 Klankloos [de doffe, of stomme e] is niet hetzelfde als stemloos [p, t, s, f...]. 

7   Ik heb het moeten opzoeken, maar het rijtje Nederlandse naamvallen is eenvoudig   : zijn, 
hebben, meewerken, ondergaan.   In die volgorde.  Nominatief, genitief,  datief, accusatief.   In een 
eenentwintigste eeuwse reeks had daar wellicht nog schijnen bijgehoord.  Een apparatief...?

8 Die positiewissel tussen mannelijk en vrouwelijk voor het genitief gaat verder dan je denkt.  
Het Nederlands heeft ook genitief-suffixen, die net als in het Engels en het Duits aan naam-
woorden worden gekleefd.  [Datief- en accusatief-suffixen zijn zeer zeldzaam geworden.]  
Dat zijn de welbekende, en vaak gebruikte mannelijke "s", en de minder bekende vrouwelijke 
(en ook meervoudige) "r".  [In de praktijk wordt de mannelijke vorm vaak ook voor vrouwen 
gebruikt : Moeders mooiste.]  Karels, Toms, Brueghels... wiens, diens..., wier, dier [zeer zeldzaam]. 
Het mannelijke genitief-suffix [s] is daarbij de stemloze evenknie van de stemhebbende 
wrijfklank [z] in het mannelijke zijn (genitief)... en van het vrouwelijke zij (nominatief).
Voor de stemhebbende rolklank [r] in het vrouwelijke genitief-suffix heeft het Nederlands geen 
stemloze evenknie, maar als er één klank is die in de buurt komt, dan is het wel de stemloze 
ruisklank [h], van het vrouwelijke haar... en het mannelijke hij.  De buiteling is compleet.



Tijd voor het volledige lijstje.  De vier naamvallen, en ook de vorm met 
voorzetsel (aan, voor, naast, met, van...), en de wederkerende vorm.  

mannelijk vrouwelijk meervoud

1 onderwerp hij zij / ze zij / ze (1) (2)

2 bezittelijk zijn haar hun (3)

3 meewerkend
voorwerp hem

haar hen / hun (4)
3 meewerkend

voorwerp hem
ze ze (6) (5)

4 lijdend
voorwerp hem

haar hen
4 lijdend

voorwerp hem
ze ze (6) (5)

voorwerp
met

voorzetsel

hem
haar hen

voorwerp
met

voorzetsel

hem
ze (7)

voorwerp
met

voorzetsel
(er-) (er-) (er-)

wederkerend zich zich zich (8)

wederkerig elkaar (9)

Toelichting en commentaar.

(1) De klankloze ze heb ik hier specifiek vermeld.  Hij komt immers veel vaker voor dan andere 
klankloze vormen (z'n, d'r...).  
De zij-vorm van de eerste naamval mag altijd door ze vervangen worden.  

(2) In sommige streektalen — in feite meer sociolecten dan dialecten — wordt hun als mannelijk 
(of gemengd) meervoudig onderwerp gebruikt, naast zij/ze als vrouwelijk meervoudig 
onderwerp.  Dat is een zeldzaam geval van geslachtelijk onderscheid in een Nederlands 
meervoudig voornaamwoord. 

(3) In oudere teksten vindt men soms haar als vrouwelijk meervoud, in de tweede, derde en 
vierde naamval.  "De dames hebben haar handtassen..."  Ook dat was een geslachtelijk onderscheid 
in een meervoudig voornaamwoord.  
Een bekend voorbeeld is de zin op het in 1975 in Amsterdam gebouwde monument voor de 
vrouwen van het concentratiekamp Ravensbrück : "Voor haar die tot het uiterste neen bleven zeggen 
tegen het fascisme."  Door het gebruik van het voornaamwoord haar worden twee resultaten 
bereikt : de tekst wordt archaïscher, en daardoor ook plechtiger en respectvoller geacht, en de 
nadruk wordt gelegd op het feit dat de geëerden vrouwen zijn.
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(4) Een oude regel (Christiaen van Heule, 1625) stelt dat bij een meewerkend voorwerp zonder 
voorzetsel de hun-vorm moet worden gebruikt, en in de andere gevallen hen.   Omdat het 
onderscheid tussen meewerkende en lijdende voorwerpen niet altijd erg duidelijk is ("ik heb hun 
gezegd dat de trein vertraging heeft", "ik heb hen geïnformeerd dat de trein...") wordt er tegen die 
regel vaak "gezondigd".  Daarom wordt tegenwoordig geadviseerd altijd hen te gebruiken — of 
zelfs ze. 

(5) Vooral in Vlaanderen en in het zuiden van Nederland wordt ze als meervoudsvorm voor de 
derde en vierde naamval vaak gebruikt.  Ze is informeler dan hun of hen.  
Terwijl het zij van de eerste naamval steeds door ze vervangen kan worden, is het omgekeerde, 
in de derde en vierde naamval, slechts heel zelden het geval :  in de regel blijft ze altijd ze, en 
geldt hen als beklemtoonde vorm.  
Vervanging van ze door zij gebeurt echter wel, wanneer het voornaamwoord in een bijzin wordt 
toegelicht   :  "We verwachten enkel zij die een herexamen moeten afleggen." "... die we een brief 
geschreven hebben." "... die we gebeld hebben." "...waarvoor de jury..." (1ste, 3de en 4de naamval, enz.).

(6) Duidelijke (en vooral volledige) regels heb ik niet gevonden.  
Ze als vrouwelijk, enkelvoudig, meewerkend of lijdend voornaamwoord lijkt me echter, ook in 
Vlaanderen, zeldzamer dan haar.  Toch heb ik het vakje ingevuld.  ["Ik heb haar gezien en haar het 
boek gegeven." "Ik heb ze gezien en ze het boek gegeven." "Ik heb ze gezien en haar het boek gegeven."]  

(7) Ik aarzel om ze hier als vrouwelijk enkelvoud te vermelden.  "Ik heb aan ze gedacht." "Ik heb 
met ze gesproken."  Daarom heb ik dat vakje niet ingevuld.
Anderzijds kan ook de vorm met er- (die om over dingen te spreken de regel is) in sommige 
gevallen en voor sommige werkwoorden voor personen worden gebruikt.  Vooral, maar niet 
uitsluitend, in het meervoud.  "Heb je met de student / de studenten gesproken ?  Ja, ik heb ermee 
gesproken." "Heb je op de studenten gewacht ?  Ja, ik heb erop gewacht." Maar niet "Heb je aan de 
studenten gedacht ?   Ja, ik heb eraan gedacht."  Waarom ?  
Of : "Heb je op de kinderen gelet ?  Ja, ik heb erop gelet.  Ja, ik heb op ze gelet.  Ja, ik heb op hen gelet."
Blijkbaar bestaat er een trend om in informele taal mensen als dingen te benoemen.  Vooral als 
ze met meerderen zijn.

[De vorm met voorzetsel kan zowel een tweede, derde als vierde naamval zijn.]

(8) De reeks eindigt opvallend eensluidend met het wederkerend voornaamwoord zich — en de 
sterkere variant zichzelf —, zowel mannelijk als vrouwelijk als meervoudig, met de voor het 
Nederlands ongebruikelijke uitgang -ich.  
De andere personen (eerste en tweede) hebben geen specifieke wederkerende vorm.  Ze 
herbruiken immers de voornaamwoorden die al in de derde en de vierde naamval gebezigd zijn : 
me/mij, mezelf, je, jezelf, u, uzelf, ons, onszelf.
Zich werd van de dertiende tot de zeventiende eeuw geleidelijk uit het Duits in het Noord-
nederlands ingevoerd, vooral via godsdienstige teksten.  In streektalen blijft zich zeldzaam :  zijn 
eigen, haar eigen, hun eigen (en mijn eigen, uw eigen, ons eigen).

(9) Als extraatje zijn er, naast de wederkerende, ook de wederkerige voornaamwoorden   : elkaar, 
elkander en het informelere mekaar, die alle drie voor alle meervoudige persoonsvormen (eerste, 
tweede, derde, mannelijk en vrouwelijk) kunnen gebruikt worden — ook al lijkt mekaar een 
eerste-persoonsvorm —, en enkel in stijl of sfeer van elkaar verschillen.

[De wederkerende en de wederkerige vorm kunnen zowel een derde als een vierde naamval 
zijn.  En, er bestaat een genitief (tweede naamval) van de wederkerige vorm : elkaars.]
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Weer tijd voor enkele vaststellingen.

1.! Omdat ik nu al meer dan dertig jaar in Frankrijk woon en werk — maar 
toch nog dagelijks Nederlands lees, schrijf, hoor en spreek — is het voor mij 
verleidelijk om het lijstje hierboven, mét de aantekeningen, met een gelijkaardig 
Frans lijstje te confronteren.  Il, elle, ils, elles, son, sa, ses, leur, leurs, le, la, l', les, lui, 
leur, lui, elle, eux, elles, se, s'.  
Wat valt op ?
• De Franse grammatica geeft redundante informatie.  "Il lui donne son livre." — 

Hij geeft haar zijn/haar boek. Je verneemt niet wiens boek het is ; je wordt er 
wel aan herinnerd dat het boek grammaticaal mannelijk is. 

• Ze maakt een onderscheid tussen mannelijk meervoud en vrouwelijk 
meervoud, en behandelt gemengd meervoud als mannelijk 9.

• Ze maakt, althans in de derde persoonsvorm, een duidelijk en altijd hoorbaar 
onderscheid tussen meewerkend en lijdend voorwerp, tussen lui en leur 
enerzijds, en le, la, l' of les anderzijds.  (Wat niet belet dat ook Fransen vaak 
problemen hebben wanneer dat onderscheid belangrijk is voor de verbuiging 
van een adjectief of een participe passé.  "Elle s'est permise de...")

• Ze maakt geen onderscheid tussen wederkerende en wederkerige voornaam-
woorden.  ("Ils se sont ennuyés.")

• Ze maakt geen onderscheid tussen personen en dingen.  [De Nederlandse 
grammatica maakt dat onderscheid soms wel.]

• En, maar dat geldt de tweede persoon enkelvoud   : ze maakt een duidelijk 
onderscheid tussen tu en vous, een onderscheid dat veel scherper is dan wat in 
het Nederlands bestaat.

Eenmaal de moeilijke tu/vous-hindernis genomen, is in de Franse grammatica — 
athans wat de voornaamwoorden betreft — alles helder en overzichtelijk.  Een 
Franse tuin.  Waar het Nederlands vaak meerdere mogelijkheden biedt, met 
belangrijke nuanceverschillen, tussen formeel en informeel, is in de Franse tuin 
alle mogelijke wildgroei vakkundig weggeknipt  10.  Op de paden blijven   !  De 
grammaticale posities zijn duidelijk afgelijnd, en bij elke positie hoort één 
voornaamwoord.  Geen twee of drie.

2.! Er is geen beginnen aan, het lijstje Nederlandse voornaamwoorden, en 
hun gebruik, op een rationele manier te leren.  Maar je leert ze wel door het 
gebruik.  Elke nieuwe generatie opnieuw.  Daarom zit het er dik in dat zowel de 
voornaamwoorden zelf, als hun gebruik, in de toekomst nog sterk gaan 
evolueren.  Tot de nieuwe generaties Nederlandssprekenden horen overigens 
niet alleen de opgroeiende peuters en kleuters, maar ook de talrijke nieuwe 
Vlamingen en Nederlanders met anderstalige achtergronden.
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9 Ik laat in het midden of deze grammatica discriminerend is, en zo ja, voor wie.  Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk, en verdedigbaar.

10  Wat niet belet dat er ook in het Frans middelen bestaan om aan die strakke structuur te 
ontsnappen.  Lees daaromtrent "het Frans dat ik hoor" (2009).



3." Het is wellicht niet gebruikelijk dat een Zuid-Nederlandse en Vlaamse 
standaard de Noord-Nederlandse verdringt, maar in de concurrentie tussen ze 
en hen/hun (als voorwerpsvorm) beschikt de eerste over de beste kaarten   :  
eenvoudiger, en informeel, wat tegenwoordig op prijs wordt gesteld. 

4." In de eerder (in een voetnoot) vermelde tekst "Journaalnederlands en 
Verkavelingsvlaams, de hypothese van de tweede persoon" toonde ik me al verrast 
om de veelheid van tweede-persoonsvormen in het Nederlands   :  Pratende 
Vlamingen en Nederlanders zijn de koning te rijk.  Die overvloed geldt ook hier, en 
ze is niet gratuit.  Met die veelheid kunnen immers taalschakeringen worden 
uitgedrukt, waardoor de spreker zowel zichzelf als de toehoorder en het 
besprokene situeert.  En de verhoudingen tussen de drie.

5." Zuid en Noord, het is een essentieel kenmerk van de Nederlandse taal — 
dat zien we ook in de lijst voornaamwoorden, en hun gebruik.  Het is een 
rijkdom, zolang beide eigen dynamieken vertonen, én de dialoog blijven 
aangaan met elkaar.  
Andere vormen van rijkdom zijn de dubbele, Grieks-Latijnse en Germaanse 
bronnen van het Nederlands, waardoor er vaak woordenparen bestaan (spraak-
kunst en grammatica, bijvoorbeeld), de syntaxis, die met weinig middelen hele 
zinnen overhoop gooit, en de leenwoorden.  Na vooral Duitse en Franse, 
worden nu ook Engelse woorden vlot in het Nederlands geïntegreerd.  Dat kan, 
maar hoeft geen probleem te zijn.  Veel hangt af van wat, hoe en waarom.  
Nederlands lijkt wel een taal waarin heel veel mogelijk is, maar die 
onduidelijke en wisselende contouren heeft.  Het is een levende taal.  Streven 
naar een strakke, stilstaande taal heeft weinig zin.

6." Terug naar de titel van deze tekst.
Op de pagina hierna heb ik de voornaamwoorden herschikt.  Het wederkerige 
elkaar en de vormen met er- heb ik weggelaten — die laatste gelden toch vooral 
voor dingen, en slechts uitzonderlijk voor personen.
De overblijvende heb ik niet naar geslacht of meervoud, maar naar begin-
medeklinker gerangschikt.  Dat zijn er slechts twee : de stemhebbende [z] en de 
stemloze [h].  Er zijn dus twee kolommen.  De mannelijke, vrouwelijke en 
meervoudige vormen heb ik telkens onder elkaar gezet — vrouwelijk eerst, 
waarom ook niet ? — en ze een duidelijk onderscheiden kleur gegeven, rood, 
blauw en geel.  De vraag of ik een vakje al dan niet zou inkleuren was niet altijd 
eenvoudig te beantwoorden.  Zoals ik eerder schreef zijn — of lijken  ? — 
sommige vormen veel zeldzamer : verdienen ze ook vermeld te worden in het 
overzicht ?
De drie kleuren maken het mogelijk de posities van de mannelijke, vrouwelijke 
en meervoudige vormen beter op te volgen, van naamval tot naamval, hoe ze 
wijzigen en vooral wisselen.  En tenslotte wederkerend samenkomen.  De 
erotica van de Nederlandse grammatica.
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stemhebbend
[z]

stemloos
[h]

zij / ze vrouwelijk

onderwerp hij mannelijk

zij / ze meervoud

haar vrouwelijk

bezittelijk zijn mannelijk

hun meervoud

meewerkend
voorwerp

ze haar vrouwelijk
meewerkend

voorwerp hem mannelijkmeewerkend
voorwerp

ze hen / hun meervoud

lijdend
voorwerp

ze haar vrouwelijk
lijdend

voorwerp hem mannelijklijdend
voorwerp

ze hen meervoud

voorwerp
met

voorzetsel

haar vrouwelijk
voorwerp

met
voorzetsel

hem mannelijk
voorwerp

met
voorzetsel

ze hen meervoud

zich vrouwelijk

wederkerend zich mannelijk

zich meervoud
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Verantwoording.

Vertrekkend van een verwondering — het lijstje hij-zij, zijn-haar, zich-zich — 
dacht ik aanvankelijk een kort tekstje te schrijven, met een schemaatje erbij. 
Omwille van de positiewissels van de geslachten in het Nederlandse klanken-
bed "de Erotica van de Nederlandse Grammatica" genaamd.  

Toen ik op zoek ging naar verklaringen, en naar de juiste terminologie, ontdekte 
ik beetje bij beetje dat het spel van positiewissels nog een stuk complexer — 
rijker — is dan ik vermoedde.  Een (dik) boek over de grammatica heb ik niet 
geraadpleegd, ik ging te rade bij de diverse websites met taaladvies.  Geen van 
hen is volledig.  Elk heeft zijn eigen terminologie — of toch bijna.  Ik heb de 
stukjes bij elkaar gelegd, en ook voor mezelf nogal wat zinnen uitgeprobeerd.  
Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt.  [Voorbeeld   :  "Ik heb aan ze 
gedacht." Is dat een correcte, laat ons zeggen aanvaardbare zin ?  Zo ja, is hij dat 
zowel in het meervoud, als in het vrouwelijk enkelvoud ?  Zo ja, in welke talige 
context, in welk "taalregister"   ?]  Bovendien kan ik ook mijn context niet 
wegdenken, die Antwerps, Brabants, Vlaams, Zuid-Nederlands is.  En 
misschien al wat Frans.

Jef Van Staeyen, Lille (F), 13 februari 2017
gecorrigeerd en enigszins aangepast, 19 februari 2017
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Bijlage.

Er zit een verstekeling in het lijstje voornaamwoorden.
Blijkbaar een geval van mimetisme.  
De ze na een voorzetsel.

mannelijk vrouwelijk meervoud

1 onderwerp hij zij / ze zij / ze

2 bezittelijk zijn haar hun

3 meewerkend
voorwerp hem

haar hen / hun
3 meewerkend

voorwerp hem
ze ze

4 lijdend
voorwerp hem

haar hen
4 lijdend

voorwerp hem
ze ze

voorwerp
met

voorzetsel

hem
haar hen

voorwerp
met

voorzetsel

hem
ze

voorwerp
met

voorzetsel
(er-) (er-) (er-)

wederkerend zich zich zich

Deze voornaamwoorden worden enkel voor personen gebruikt, en zijn niet 
bestemd om over dingen te praten.  [Tenzij die dingen gepersonifieerd worden.]

Deze voornaamwoorden worden zonder onderscheid zowel voor personen als voor 
dingen gebruikt.  [Voor dingen wordt wel veel vaker ze dan zij gebruikt.]

Deze voornaamwoorden voor dingen worden vooral (1) in het Zuiden en (2) in 
informeel taalgebruik ook voor personen gebruikt.

Je zou denken dat dit voornaamwoord ze, net als voorgaande groep, van dingen 
naar personen is overgekomen, maar in deze positie bestaat ze niet voor dingen.

Omgekeerd kunnen alle voornaamwoorden die voor dingen worden gebruikt, 
ook voor personen gelden, zij het in ongelijke mate.  
Zelfs het onzijdige het (dat niet in deze tabel is opgenomen) kan soms voor 
(grammaticaal onzijdige) personen worden gebruikt (zie voetnoot 1, pagina 1).
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