
 

 

Er wordt van jou gehouden…! 
 
 
Loopt u over van geluk als iemand dit tegen u zegt? 

Helemaal met uw hoofd in de wolken? Bent u 
overdonderd? Of (blij) verrast? 

Ik ben zo eigenwijs om uw reactie alvast te 
voorspellen: u wordt er niet heel warm of koud van. 
De boodschap raakt u niet echt. Hoewel <houden 

van> draait om warme gevoelens, heeft de 
liefdevolle uitspraak niet dat effect.  

 
 
Hoe dat kan? U weet niet wie van u houdt. En dat is uiteraard van wezenlijk 

belang.  
 

De uitgesproken woorden lijden hier aan de lijdende vorm.  
 

De kenmerken van een lijdende zin komen in dit voorbeeld duidelijk naar voren.  
De inhoud is afstandelijk, onpersoonlijk en vaag, omdat de handelende 
persoon ontbreekt. 

 
Teksten met veel zinnen in de lijdende vorm zijn moeilijker leesbaar en 

komen zakelijker over dan teksten met zinnen in de bedrijvende vorm. 
Ook is de lijdende zin vaak langer. De extra woorden en de volgorde van de 
woorden zorgen voor oponthoud en halen de vaart uit de zin. Daarom noemen 

we de lijdende zin ook wel passief. En de bedrijvende zin actief.  
 

 
U herkent een lijdende zin aan een vorm van het hulpwerkwoord 
<worden> of <zijn>: 

a. Er <wordt> van jou gehouden. 
b. De beslissing <is> genomen om ons huis te verkopen  

 
Of aan het woordje <door>: 

c. Er wordt door Hennie van jou gehouden 

d. De beslissing is door ons genomen om ons huis te verkopen 
e. Door de slager wordt vandaag een schaap geslacht. 

 
 

Hoe kan het anders? 
 

Schijf actief! 
 
Kies zoveel mogelijk voor de bedrijvende vorm in plaats van de lijdende, 

passieve zin. De bedrijvende vorm heet niet voor niets ook wel de actieve 
vorm. 

 



 

 

'Hennie houdt van jou!' is toch veel duidelijker en persoonlijker dan 'Er wordt 

(door Hennie) van jou gehouden?' Het roze randje van de boodschap is direct 
zichtbaar. En als het goed zit, gaat uw/ jouw hart acuut veel sneller kloppen ;).  

 
Voor de andere voorbeelden geldt: 
 ad b - vertel wie de beslissing genomen heeft om het huis te verkopen 

 ad d - wij hebben de beslissing genomen ons huis te verkopen 
 ad e - de slager slacht vandaag een schaap 

 
 
Zoals u ziet, is de bedrijvende zin korter. De zin leest gemakkelijker en 

prettiger. En is vooral persoonlijker en directer, omdat de nadruk op de 
handelende persoon ligt. 

 
 
Dit betekent niet dat de lijdende vorm fout is. 

 
Soms is het zelfs goed toch voor de lijdende vorm te kiezen.  

Bijvoorbeeld 
 wanneer de nadruk ligt op de handeling: 

 Na veel wikken en wegen wordt het station nu toch gerenoveerd. 
 wanneer het er niet toe doet wie de handeling verricht:  

  Elke eerste maandag van de maand wordt het luchtalarm getest. 

 wanneer je niet weet wie de handelende persoon is: 
 Er is bij de buren ingebroken. 

 
 

Ik besluit met 4 tips: 

 
1. Schrijf persoonlijk en levendig 

 
2. Wees duidelijk en houd de vaart erin 

 
3. Vermijd <worden> en <door> waar het kan, 

en kies alleen voor de lijdende vorm als het nodig of beter is  
 

4. En geniet van actief schrijven! 
 
 

Enne, ik hou ook van jou ;) 
 

 

 


