
Indirecte rede

A2-B1

De docent zegt dat jullie 
na het lezen van dit 
document de indirecte 
rede begrijpen.



Indirecte rede: wat weet je al?
Directe rede: “Het is mooi weer.”
Indirecte rede: Ze zegt dat het mooi weer is.

Dit kan ook een vraag zijn:
Directe rede: “Is het mooi weer?”
Indirecte rede: Ze vraagt of het mooi weer is.

Wat valt op aan de indirecte rede?

* Het is een bijzin: het werkwoord gaat naar het einde.
* Gebruik van of / dat.



Indirecte rede: voorbeelden
Moeten we tekst 16 lezen?→Weet jij ...? 
Weet jij of we tekst 16 moeten lezen?

vraagwoord/of/dat - subject - werkwoord - infinitief

Mag ik deze computer gebruiken?
Kunt u me zeggen of ik deze computer mag gebruiken?

Kun je in Limburg goed wandelen?
Weet jij of je in Limburg goed kunt / kan wandelen?



Indirecte rede: oefening
Directe vraag: Waar ga je vanavond naartoe? Indirecte vraag: Ze vraagt ...
Ze vraagt waar je vanavond naartoe gaat.

Heb je zin in een ijsje?
Ze vraagt of je zin hebt in een ijsje. 

Wanneer ben je jarig?
Ze vraagt wanneer je jarig bent.

Ga je ook naar het feest?
Ze vraagt of je ook naar het feest gaat.



Indirecte rede (oratio obliqua): grammatica
Een zin in de directe rede is een citaat: Zij zegt: ‘Ik heb een nieuwe baan gevonden.’ 

➢ Bij een zin in de indirecte rede gebruik je dat: Zij zegt dat ze een nieuwe baan heeft gevonden. 

➢ Bij een gesloten vraag in de indirecte rede gebruik je of (antwoord: ja / nee). 
○ Kom je morgen bij ons eten? → Ik vraag of je morgen bij ons komt eten.

➢ Bij een open vraag gebruik je een vraagwoord (wie, wat, waarom, wanneer, enzovoort). Wanneer 
begint je nieuwe baan? → Ik wil graag weten wanneer je nieuwe baan begint. In de indirecte rede krijg 
je een bijzin (‘rest’ in between subject and verb).



Indirecte rede: samenvatting
Kort:

1. Zin => dat

2. Ja/Nee vraag => of

3. Open vraag => vraagwoord

Voorbeeld”

1. De docent zegt dat wij vandaag hard 

gewerkt hebben.

2. De docent vraagt of we het begrijpen.

3. De docent vraagt hoe we kunnen oefenen 

met de indirecte rede.



Indirecte rede: extra (het gebruik van ‘of’)

Let op: Of kun je op twee manieren gebruiken: 

➢ een keuze: Ik ga volgend jaar studeren of ik blijf hier nog werken. Het is een
hoofdzin plus een hoofdzin. (‘or’)

➢ een indirecte vraag: Ik vraag of je morgen komt. Het is een hoofdzin plus een bijzin. (‘if’)



Indirecte rede: extra (meerdere werkwoorden)

Na gaan en de modale werkwoorden mogen, kunnen, willen, moeten en zullen krijg je (meestal) aan het eind 
van de zin een infinitief: 
➢ Ik ga een reis maken.
➢ Ik moet nog even iemand bellen. 

Staat er in een bijzin een vorm van gaan, mogen, kunnen, willen, moeten of zullen en een infinitief dan komt 
de infinitief op de laatste plaats: 
➢ Ik weet niet of hij op de baan wil solliciteren.
➢ Ik hoop dat je morgen kunt komen.
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