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Jesper Romar 10E

voor Kaptitel 5, zie boek blz. 100 en 101
Staat er een foutje in? App me zodat ik het meteen 
kan aanpassen!!!!



Naamvallen

1. Het onderwerp: wie/wat+persoonsvorm?
2. van de, van het, van een, van deze, van jou enz.
3. Meewerkend voorwerp: Aan (voor) wie + gezegde+onderwerp+lijdend voorwerp? 
4. Lijdend voorwerp: wie/wat + gezegde + onderwerp?

Of bij een tijdsbepaling zonder voorzetsel, vraag: Hoe lang? Wanneer?

Der-groep
naamval Mannelijk vrouwelijk Onzijdig meervoud

1e Der Mann Die Frau Das Kind Die Kinder

2e Des Mannes Der Frau Des Kindes Der Kinder

3e Dem Mann Der Frau Dem Kind Den Kindern

4e Den Mann Die Frau Das Kind Die Kinder

Ein-groep
naamval Mannelijk vrouwelijk Onzijdig meervoud

1e ein Mann eine Frau ein Kind keine Kinder

2e eines Mannes einer Frau eines Kindes keiner Kinder

3e einem Mann einer Frau einem Kind keinen Kindern

4e einen Mann eine Frau ein Kind keine Kinder

LET OP!: bij de tweede naamval eindig het zelfstandig naamwoord waar -es achter staat ALLEEN 
op -es als het woord uit één lettergreep bestaat.
Bij meer lettergrepen eindigd het zelfstandig naamwoord op -s



Bijvoeglijk Naamwoord

Het bijvoeglijk naamwoord is een woord dat iets zegt over een zelfstandig naamwoord.
In het Duits kan dit verschillende uitgangen krijgen. Deze verschillen bij de ein- en der- groepen.

Der-groep
Naamval mannelijk vrouwelijk onzijdig meervoud

1e Der gute Die alte Das kleine Die reichen

2e Des guten Der alten Des kleinen Der reichen

3e Dem guten Den alten Dem kleinen Den reichen

4e Den guten Die alte Das kleine Die reichen

• In de sleutel is de uitgang dus altijd -en

Ein-groep
Naamval mannelijk vrouwelijk onzijdig meervoud

1e Ein guter Eine alte Ein kleines Keine reichen

2e Eines guten Einer alten Eines kleinen Keiner reichen

3e Einem guten Einer alten Einem kleinen Keinen reichen

4e Einen guten Eine alte Ein kleines Keine reichen

• In de sleutel is de uitgang dus altijd -en.
• Deze uitgangen komen ook na andere woorden uit de ein-groep, zoals mein, dein, sein enz.

Persoonlijk voornaamwoord  
In het Duits heb je zelfs bij de persoonlijk voornaamwoorden last van die eeuwig vervelende 
naamvallen.

Ik, mij Jij, jou Hij, hem Zij, haar Het Wij, ons Jullie Zij, hun,
hen

u

1e ich du er sie es wir ihr sie Sie

3e mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen

4e mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

• der-woorden vervang je door er
• die-woorden vervang je door sie
• das-woorden vervang je door es
• meervoud: die vervang je door sie



Voorzetsels 3e naamval 
Voorzetsels +3 betekenis

Aus Uit

Bei Bij

Mit Met

Nach Na, naar

Seit Sinds

Von Van, door

Zu Bij, naar

an...vorbij Langs

Bis zu Tot (en met)

außer behalve

Entgegen tegemoet

gegenuber tegenover

Samentrekkingen (afkortingen):
von dem = vom
zu der = zur
zu dem = zum
bei dem = beim

bij = bei als iets er al is
bij = zu als er iets wordt neergezet

Naar = nach; naar een stad vliegen
Naar = zu; zu staat voor zaken (markt) of personen (oom, Alexandra)
Naar = in; naam van een stad met lidwoord ervoor, of ergens in gaan (bios, theater...)

Voorzetsels 4e naamval 
Voorzetsels +4 betekenis

Durch Door

Für Voor

Gegen Tegen

Ohne Zonder

Um Om

Bis Tot 

Zie boek voor rare uitzondering van durch



Keuzevoorzetsels 3e of 4e naamval 
Voorzetels +3/+4 Betekenis

An Aan

Auf Op

Hinter Achter

Neben Naast

In In, naar (ergens in gaan)

Über Boven, over

Unter Onder

Vor Voor

Zwischen Tussen 

Wanneer 3e en wanneer 4e naamval?
• Toestand, ergens zijn                      3e naamval       Dezelfde situatie = Derde naamval 
• Beweging, ergens komen               4e naamval       Verandering = Vierde naamval 
• Allebei niet?                                   3e naamval 
• na auf en über                                 4e naamval 

Naar en voor in het Duits




