
Afrikaans Huistaal
Taalstrukture en –konvensies: Lydende en

bedrywende vorm/ direk en indirekte rede



On



On

Hoe verskil die bedrywende en lydende vorm?
Kyk hoe die posisie van die onderwerp en die voorwerp in die volgende sinne verander.

Bedrywende vorm:

Die seun skryf ‘n opstel.

Lydende vorm:

‘n Opstel word deur die seun geskryf.

onderwerp
voorwerp

voorwerp onderwerp



On

Enkelvoudige sin

Onderwerp: Die wie of 
wat wat die handeling
uitvoer.
Wenk:  wie/wat + die 
gesegde
wie/wat VOOR die 
gesegde

Voorwerp: Is die wie of wat
die handeling ondergaan.
Wenk:  gesegde + wie/wat 
We/wat NA die gesegde.

Gesegde/ werkwoord is 
die handeling in die sin.



On

RESEP OM SINNE IN DIE LYDENDE VORM OOR TE SKRYF

STAP 1: Stel vas in watter tyd die sin geskryf is.
Die werkwoord/ gesegde sal dit aandui.

Die seun het ‘n opstel geskryf.

Verlede tyd – is ge-

Die seun skryf ‘n opstel.

Teenwoordige tyd – word ge-

Die seun sal ‘n opstel skryf.

Toekomende tyd – sal ge-
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RESEP OM SINNE IN DIE LYDENDE VORM OOR TE SKRYF

STAP 2: Die seun skryf ‘n opstel.

Vind die onderwerp.
wie/ wat VOOR die gesegde:  Wie skryf? – die seun = onderwerp.

STAP 3:     Vind die voorwerp.
wie/wat NA die gesegde:  skryf wat? – ‘n opstel = voorwerp.

Begin die sin met die VOORWERP:
‘n Opstel is deur die seun geskryf.  
‘n Opstel word deur die seun geskryf.
‘n Opstel sal deur die seun geskryf word.

STAP 4:   Verander die nodige voornaamwoorde bv.
Hy skryf ‘n opstel.   ‘n Opstel word deur hom geskryf.



On

DRIE TYE

TEENWOORDIGE TYD

BEDRYWENDE VORM LYDENDE VORM

Die seun los ‘n probleem op.

Die meisie vertel ‘n storie.

Sy verstaan die som.

‘n Probleem word deur die seun opgelos.

‘n Storie word deur die meisie vertel.

Die som word deur haar verstaan.
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DRIE TYE

VERLEDE TYD

BEDRYWENDE VORM LYDENDE VORM

Die seun het ‘n probleem
opgelos.

Die meisie het ‘n storie vertel.

Sy het die som verstaan.

‘n Probleem is deur die seun opgelos.

‘n Storie is deur die meisie vertel.

Die som is deur haar verstaan.

NB!!! Onthou: Werkwoorde wat met be-,ge-, er-, her-, ont- en ver- begin, kry nie ge-
in die verlede tyd nie.
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DRIE TYE

TOEKOMENDE TYD

BEDRYWENDE VORM LYDENDE VORM

Die seun sal ‘n probeem oplos.

Die meisie sal ‘n storie vertel.

Sy sal die som verstaan.

‘n Probleem sal deur die seun opgelos
word.

‘n Storie sal deur die meisie vertel word.

Die som sal deur haar verstaan word.
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Die gebruik van deur in die lydende vorm

Dit is nie altyd nodig om deur in die lydende vorm te gebruik nie.  Kyk byvoorbeeld na
die volgende sinne waarin die woorde tussen hakies in die lydende vorm uitgelaat kan word:

Bedrywende vorm Lydende vorm

Hulle hou ‘n kermis. ‘n Kermis word (deur hulle) gehou.

Hulle het ‘n klomp stalletjies beplan.                        ‘n Klomp stalletjies is (deur hulle) beplan.
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Sinne sonder ‘n voorwerp in die bedrywende en lydende vorm

Kyk na die sinne sonder ‘n voorwerp in die bedrywende en lydende vorm.

Bedrywende vorm Lydende vorm

Die kinders lees. Daar word deur die kinders gelees.
Die seuns het vandag geoefen.        Daar is vandag deur die seuns geoefen.
Die meisies sal eerste sing.              Daar sal eerste deur die meisies gesing word.

Onthou:  Wanneer daar nie ‘n voorwerp in ‘n sin in die bedrywende vorm is nie, begin die 
sin in die lydende vorm met Daar.
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Sinne sonder ‘n onderwerp in die lydende vorm

Kyk hoe die sinne sonder ‘n onderwerp in die lydende vorm in die bedrywende vorm geskryf word:

Lydende vorm Bedrywende vorm

Die hond word gebad.                                          Sy (of Hy of Hulle) bad die hond.

Die werk is gedoen.                                              Hulle (of Die mense) het die werk gedoen.

Onthou:  Wanneer daar nie ‘n onderwerp in ‘n sin die lydende vorm is nie, kies jy self ‘n sinvolle
onderwerp (soos Hulle) om in die bedrywende vorm te gebruik.
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Vrae wat met Wie in die bedrywende vorm begin

Kyk hoe vrae wat in die bedrywende vorm met Wie begin, in die lydende vorm geskryf word.

Bedrywende vorm Lydende vorm

Wie lees dit?                                      Deur wie word dit gelees?

Wie sal dit onderwyser help?             Deur wie sal die onderwyser gehelp word?

Onthou:  Wanneer ‘n vraag met Wie in die bedrywende vorm begin, begin dit met Deur wie in 
die lydende vorm.
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Bevele in die bedrywende en lydende vorm

In die volgende bevele is daar in die bedrywende vorm ‘n voorwerp, maar nie ‘n onderwerp nie.  
Kyk hoe dit in die lydende vorm geskryf word:

Bedrywende vorm Lydende vorm

Sing die liedjie nou! Die liedjie moet nou gesing word!

Bring die woordeboek hierheen!                             Die woordeboek moet hierheen gebring word!

Onthou:  As daar in die bedrywende vorm ‘n voorwerp in ‘n bevel is, maar nie ‘n onderwerp nie, 
begin die sin in die lydende vorm met die voorwerp+moet.



On

BEDRYWENDE EN LYDENDE VORM
Wanneer is dit doeltreffend om die bedrywende vorm en die lydende vorm te gebruik?
• Wanneer jy die onderwerp in ‘n sin wil beklemtoon, is die bedrywende vorm nuttig.
• Die lydende vorm is weer nodig wanneer jy die voorwerp wil beklemtoon.

Kyk watter dele in die volgende sinne beklemtoon word:
• Bedrywende vorm:  Die leerder het ‘n briljante opstel geskryf. (Die onderwerp word beklemtoon.)
• Lydende vorm:  ‘n Briljante opstel is deur die leerder geskryf. ( Die voorwerp word beklemtoon.)
Die bedrywende vorm is nuttig wanner jy weet en kan sê wie of wat iets gedoen het (wat die onderwerp
is), byvoorbeeld:
• Die maatskappy Hollandria gaan die skoolgebou verf. (Dit is belangrik wie dit gaan doen.)
• Drie leerders het by die kantoor ingebreek en eksamenvraestelle gesteel. (Dit is bekend wie dit gedoen

het.
Die lydende vorm is nuttig wanneer jy nie kan of wil sê wie die onderwerp is nie, byvoorbeeld:
• Die skoolgebou moet geverf word. (Dit is nie belangrik wie dit moet doen nie.)
• Daar is by die kantoor ingebreek. (Jy weet nie wie dit gedoen het nie.)
• Die lydende vorm word veral in formele situasies soos vergaderings en vir die notules daarvan, gebruik.  

Individue word dus nie direk aangespreek nie en sodoende word familiariteit uitgeskakel bv. Lede word 
versoek om hul take so spoedig moontlik af te handel/
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Direkte en Indirekte rede

Ons gebruik die direkte rede wanneer ons iemand se presiese woorde weergee.
Ons gebruik die indirekte rede wanneer ons vertel wat iemand gesê het.

Kyk na die volgende voorbeelde:

Direkte rede:  Amanda vra:” Wat lees jy, Paul?”
Indirekte rede:  Aamanda vra vir Paul wat hy lees.

Direkte rede:  Paul sê: “Ek lees ‘n artikel oor die Okovango.”
Indirekte rede: Paul sê dat hy ‘n artikel oor die Okovango lees.
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Leestekens in die direkte rede

Sinne kan op twee maniere in die direkte rede geskryf word:

Amanda sê:”Dit sal lekker wees om weer skool toe te gaan.”

“Dit sal lekker wees om weer skool toe te gaan,” sê Amanda.  

In beide gevalle is die sin in die indirekte rede dieselfde:

Amanda sê dat dit lekker sal weer om weer skool toe te gaan.

Daar kom ‘n dubbelpunt
voor die spreker se woorde.

Daar kom ‘n punt direk na
die spreker se woorde.

Daar kom ‘n komma
direk na die spreke se 
woorde.

Daar kom ‘n punt aan
die einde van die sin.

Daar kom aanhalingstekens voor en na
die spreker se woorde.
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Die volgende leestekens word in die direkte rede gebruik:

➢ Aanhalingstekens “  “
➢ Dubbelpunt :
➢ Vraagteken ?
➢ Uitroepteken !
➢ Komma ,
➢ Punt .

Die indirekte rede het nie bogenoemde leestekens nie net ‘n punt aan die einde
van die sin.
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WENKE OM SINNE VAN DIREKTE NA INDIREKTE REDE TE VERVANG

Direkte rede

Die seun het gesê:”Ons het gister baie ver gewen.”

Indirekte rede

Die seun het gesê dat hulle die vorige dag baie ver gewen het.

Stap 1: Die tyd buite die aanhalingstekens bly presies dieselfde.
Stap 2: Die dubbelpunt val weg.
Stap 3: Die aanhalingstekens val weg.
Stap 4:  Sit die voegwoord “dat” by.  (opsioneel). 
Wanneer jy ‘n stelsin van die direkte na die indirekte rede verander kan jy dit met of sonder dat doen.  
Die seun het gese hulle het die vorige dag baie ver gewen.
Onthou: as jy dat gebruik kom die hele gesegde aan die einde van die sin.
Stap 5:  Persoonlike en besitlike voornaamwoorde verander wanneer sinne na en van die direkte en die 
indirekte rede verander word.
Stap 6:  Bywoorde wat tyd en plek aandui verander ook as die gedeelte voor die hakies in die verlede tyd
is.
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Dieselfde stappe word gevolg as die direkte rede ‘n vraag is.

Die seun vra:”Speel ons Saterdag nog steeds ons hokkiewedstryd?”

Die seun vra of hulle Saterdag nog steeds hulle hokkiewedstryd speel.

Stap 1: Die tyd buite die aanhalingstekens bly presies dieselfde.
Stap 2: Die dubbelpunt val weg.
Stap 3: Die aanhalingstekens val weg.
Stap 4: Wanneer jy ‘n vraagsin van die direkte rede na die indirekte rede verander, word of
dikwels gebruik. 
Onthou: as jy of gebruik kom die hele gesegde aan die einde van die sin.
Stap 5:  Persoonlike en besitlike voornaamwoorde verander wanneer sinne na en van die 
direkte en die indirekte rede verander word.
Stap 6:  Bywoorde wat tyd en plek aandui verander ook as die gedeelte voor die hakies in 
die verlede tyd is.
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Die volgende voornaamwoorde verander:

Direkte rede Indirekte rede

Ek/ jy sy/hulle
My/jou haar/sy
Myne/joune hare/syne
Ons/julle hulle
Ons s’n/julle s’n hulle s’n
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Die volgende woorde verander wat tyd en plek aandui, verander net as die gedeelte
buite die aanhalingstekens in die direkte rede in die verlede tyd is:

Direkte rede Indirekte rede

vandag daardie dag
vanoggend daardie oggend
vanmiddag daardie middag
vanaand daardie aand
vanmiddag daardie middag
vannag daardie nag
gister die vorige dag
gisteroggend/middag/aand die vorige oggend/middag aand
eergister twee dae tevore
more die volgende dag
oormore twee dae later
verlede die vorige
volgende die volgende
hier daar
hierheen/hiernatoe daarheen/daarnatoe
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Bevele in die direkte en indirekte rede
Kyk hoe die bevele in die direkte en die indirekte rede geskryf word:
Direkte rede: Die onderwyseres sê:” Haal julle boeke uit, klas!”
Indirekte rede: Die onderwyseres beveel die klas om hulle boeke uit te haal.

Tussenwerpsels in die direkte en die indirekte rede
Tussenwerpsels wat in die direkte rede gebruik word, word in die indirekte rede
omskryf bv.
Direkte rede: “Ag nee, ons het verloor!” roep die seun uit.
Indirek: Die seun roep teleurgesteld uit dat hulle verloor het.
Maniere waarop tussenwerpsels omskryf kan word:
Direkte rede Indirekte rede

Sies! roep vol afsku uit
Eina!                                               roep vol pyn uit
Sjoe! sê verbaas/geskok/verlig/verras
Liewe hemel!                      sê geskok/verbaas
Aitsa! sê bewonderend
Jippie! roep bly uit
Ja antwoord bevestigend
Nee antwoord ontkennend
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ONTKENNING
By die ontkennende vorm in Afrikaans,
• Gebruik ons die dubbele “nie” om die negatief uit te druk:

Die matriekleerders werk nie vandag nie.
• Kom die tweede “nie” gewoonlik aan die einde van ‘n sin.
• Gebruik ons woorde soos geen, nerens, niemand, niks, nooit ens. In die plek van die een

“nie”.  Die matriekleerder wat stokkiesdraai is nerens te vinde nie.
• Word “nie” nie gebruik saam met die volgende werkwoorde nie: belet, keer, ontmoedig, 

afraai, verhinder, verhoed, verbied, voorkom:
Die matrieks is deur die Koronavirus verhoed om hulle eksamen te skryf.

Bevele en sinne met asseblief en tog in die ontkennende vorm:
Gebruik jou notas!  - Moenie jou notas gebruik nie!
Kom oefen asseblief nou.  Moet asseblief nie nou kom oefen nie.
‘n Bevel begin met Moenie in die ontkennende vorm.
‘n Hoflike versoek met asseblief daarin, begin met Moet in die ontkennende vorm. 
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Woorde wat in die negatiewe vorm verander.
LEER dit asseblief.
Bevestigende vorm Ontkennende vorm

Iemand Niemand...nie

erens Nerens…nie

iets Niks…nie

Al/alreeds Nog nie

Al iets Nog niks nie

ooit Nooit…nie

Al ooit Nog nooit nie

nog Nie meer…nie

steeds Nie meer…nie

almal Niemand/ nie almal…nie

Altyd Nooit/ nie altyd…nie

Of…of Nog…nog

Let wel: Ontkennende vorm word altyd saam met nie gebruik.  Die 
enigste uitsondering is nog…nog.
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SINSWYSE
Onbepaalde wyse (Infinitief)
✓ Dit is die vorm van die selfstandige werkwoord wat nie altyd spesifiek aandui dat die handeling

deur iets of iemand verrig word nie, Die infinitief word gewoonlik na te of om te gebruik, bv.
• Dit is lekker om te swem. (Die infinitief is swem.)
• (Om te) Slaap is noodsaaklik vir goeie gesondheid. (Die infinitief is slaap.)
Aantonende/ aanwysende wuse
✓ Dit stel ‘n handeling as werklikheid voor in die hede, verlede en toekoms, bv. Ek eet ‘n peer OF Ek

sal ‘n peer eet.
Aanvoegende/toevoegende wyse
✓ Die handeling is nie soos by die aantondene wyse ‘n werklikheid nie, maar’n moontlikheid, 

waarskynlikheid of wenslikheid (‘n wens of versugting),bv. Hy mag dalk die werkstuk voltooi.  
Miskien/Dalk voltooi hy die werkstuk.

Gebiedende wyse
✓ Die handeling word as ‘n bevel, verlange, bede of versoek voorgestel, bv. Was die hond!
Vraende wyse
✓ Dit word deur ‘n vraagsin aangedui, bv. Sal julle die werk doen?


