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Wij doen in feite niet veel anders dan een soort filmprojector in onszelf aanzet-
ten. (...) Het mechanisme van ons normale denken heeft een filmisch karakter. 
(Henri Bergson)

Dit hoofdstuk gaat over de relatie tussen denken, praten en schrijven. Deze 
productieve driehoeksverhouding speelt in onze maatschappij een grote rol. 
Nieuwe inzichten, creatieve concepten, leuke artikelen of interessante on-
derzoeksvragen: ze beginnen altijd in iemands hoofd, worden daarna onder 
woorden gebracht en op schrift gesteld. Uiteindelijk zetten ze op hun beurt 
de lezers weer aan tot nadenken. Een never ending story.
Een element dat een belangrijke rol speelt in dit communicatieproces, is de 
zinsmelodie. Zinnen maken muziek, op een bescheiden manier, maar onmis-
kenbaar. Leestekens en andere visuele middelen vormen de partituur. Zowel 
schrijvers als lezers hebben deze middelen voortdurend nodig om de juiste 
toon aan te geven of op te pakken. Als je goed met die leestekens weet om te 
gaan, worden andere taalkwesties een stuk eenvoudiger. Daarom: een goed 
begin is het halve werk ... 

Wat er in iemands hoofd omgaat, is voor andere mensen niet zichtbaar of hoor-
baar. Gelukkig maar. Ongestraft kun je de vreselijkste dingen denken, nie-
mand die het merkt en erop reageert. Sterker nog: vaak heb je er zelf ook geen 
greep op. Je kunt van je eigen gedachten schrikken. Soms verraadt je gezicht 
waar je mee bezig bent. ‘Wat zit jij somber te kijken’, hoor je je vriendin zeggen. 
Aan de andere kant kun je mensen heel goed om de tuin leiden. Vriendelijk 
glimlachend kun je je gesprekspartner inwendig voor rotte vis uitmaken.
Hoe zien je gedachten eruit? Dat taal daar een rol in speelt, is duidelijk, maar 
precies weten we het niet. In ieder geval produceren we bij het doorsneedenk-
werk meestal geen complete zinnen in ons hoofd. Het blijven losse flarden, die 
naadloos in elkaar kunnen overgaan, ook al hebben ze niet zoveel met elkaar te 
maken. Alleen wijzelf weten misschien wat de mogelijke verbanden zijn. Ge-

D enken, praten, 
schrijven
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dachten zijn bovendien ‘vrij’: niemand heeft er iets over te zeggen. Dat wordt 
anders wanneer je ze gaat uitspreken of opschrijven.

In stripverhalen zie je de figuren niet alleen praten, maar ook denken; de tekst-
ballon wijst dan met een rij bolletjes naar zo’n personage. Soms praten de hel-
den hardop, in zichzelf, met losse woordjes, maar ook met complete zinnen.

© Disney

In een verhaal zonder plaatjes kun je gewoon aangeven dat iemand (of jijzelf) 
iets denkt, hoopt of voelt: voor bijna alle niet-zichtbare activiteiten van hoofd en 
hart heeft het Nederlands wel een passend woord klaarliggen. Bijvoorbeeld:

Ze dacht dat ze doodging van schaamte.

Ik hoop niet dat dat de bedoeling was.

Wat we daarnet gezien hebben, was fantastische televisie, vond ik.

Dat wordt lachen met Youp, fantaseerden wij.

Men verwacht niet dat er een Derde Wereldoorlog uitbreekt in de komende jaren.

Ze voelde op haar klompen aan dat ze in de maling genomen werd.

Wij vermoeden dat hij de zaak heeft opgelicht.

Zodra je met iemand gaat praten, je gedachten onder woorden gaat brengen, 
krijgen die gedachten een vastere vorm, al hoeft die nog niet meteen de juiste 
te zijn. Soms moet je naar woorden zoeken, je verbetert jezelf, je maakt een zin 
niet af, begint opnieuw, dwaalt af naar een ander onderwerp. Tijdens het ge-
sprek zelf is dat volstrekt niet hinderlijk; je ziet hoe je gesprekspartner kijkt; hij 
volgt je pogingen om het juiste woord te vinden, gunt je de tijd om het opnieuw 
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te proberen (uh ... ik bedoel ..., of liever gezegd ...). Hij hoort hoe je de woorden 
uitspreekt en waar je de nadruk op legt. En vooral: hij kan reageren. Als iets 
niet duidelijk is, vraagt hij om uitleg. Is hij het ergens niet mee eens, dan laat hij 
dat merken en jij kunt daar weer op reageren. Het is onderzocht dat in situaties 
waarin mensen met elkaar in gesprek zijn, bijna tachtig procent van de com-
municatie verloopt via non-verbale signalen: houding, gebaren, stem en blik. 
Als iemand zegt: ‘Ik vind hem vreselijk aardig!’, maar tegelijk haar ogen naar 
boven draait, weet je al hoe laat het is; het tegenovergestelde zal het geval zijn.
Ieder die aan een gesprek deelneemt, heeft zo zijn eigen inbreng en bepaalt 
mede wat er uiteindelijk wordt gecommuniceerd.

‘Wie schrijft, die blijft’
Anders wordt dat zodra je gaat opschrijven wat er in je omgaat. Hou je een dag-
boek bij dat alleen voor jezelf bestemd is, dan heb je misschien aan een half 
woord genoeg. Schrijf je iets wat door anderen gelezen en begrepen moet wor-
den, dan wordt het letterlijk een ‘ander verhaal’. Je bent er niet meer zelf bij als 
de lezer zich over jouw woorden buigt. Misverstanden kun je niet meer recht-
zetten. Er staat wat er staat. Onherroepelijk. Het Latijn heeft een uitdrukking: 
verba volant, scripta manent. Vrij vertaald: gesproken woorden vliegen weg, 
maar niet als je ze opschrijft. Variërend op het bekende rijmpje kun je zeggen:

Rozen verwelken, schepen vergaan, maar onze geschriften blijven bestaan.

Politici die een weblog bijhouden of actief zijn op Twitter, merken soms tot hun 
schrik dat kritische lezers hun woorden te letterlijk nemen of verkeerd inter-
preteren. Soms merken ze dat ze gewoon slordig zijn geweest in hun formule-
ringen, of dat ze zich te veel hebben laten gaan. Ook al zijn de aantekeningen 
bedoeld als een persoonlijk document, publicatie op internet geeft ze onmid-
dellijk de status van een publieke tekst. Er bestaat weliswaar vrijheid van me-
ningsuiting, maar dat betekent niet dat iemand zonder gevolg zomaar van alles 
kan zeggen of opschrijven. Zodra je iets opschrijft, geef je je gedachten – en dus 
een belangrijk deel van jezelf – bloot. Je laat je in de kaart kijken. Veel mensen 
vinden dat toch eng.
Misschien dat dit de populariteit van sms’en verklaart: in telegramstijl, met 
woorden die teruggebracht worden tot een afkorting of letter-cijfercombinatie 
(ff w88, mrgn, wrdn), en met gebruik van vastliggende codes (de emoticons, met 
smileys en saddies) stel je een boodschap samen die maximaal 160 tekens kan 
bevatten. Sms’ers zijn heel vindingrijk in het bedenken van spellingsvarianten 
die een korter woordje opleveren. J tog? Hoe jonger iemand is, hoe makkelijker 
hij hiermee omgaat. Je kunt zo met eenvoudige middelen van alles communi-
ceren, van eenvoudige boodschappen tot heel intieme gevoelens. Wel is het zo 
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dat in situaties die echt belangrijk zijn, sms’jes snel tot misverstanden kunnen 
leiden. Je vriend of vriendin zal maar net je boodschap verkeerd uitleggen! On-
derzoek heeft aangetoond dat zoiets vaker gebeurt dan je denkt. En dat niet 
alleen: de onderzoekers constateerden dat van mensen met een sms-verslaving 
het iq met tien procent daalde ... Een bijkomend risico is natuurlijk dat je zó 
gewend raakt aan die sms-taal, dat je geen normale zin meer op papier kunt 
krijgen of kunt lezen. En dan raak je toch wel – f + gehandicapt.

Grote invloed van internet
Steeds meer Nederlanders ontwikkelen in hoog tempo een intieme relatie met 
het wereldwijde web: ze krijgen daar antwoord op al hun vragen, zoeken naar 
de informatie die ze nodig hebben, raken er geïnspireerd door tekst, beeld, film 
en muziek waarmee ze anders nooit in contact zouden zijn gekomen; ze verza-
melen honderden ‘vrienden’ op sociale netwerksites en presenteren hun profes-
sionele activiteiten op sites als LinkedIn. Ze lezen op het web méér dan ze daar-
voor ooit gedaan hebben, ze laten dagelijks berichtjes achter voor hun ‘volgers’, 
nemen deel aan discussies en ze schromen niet om waar dat kan hun hoogst 
persoonlijke mening kenbaar te maken aan vriend en vijand. Ze nemen daarbij 
geen blad voor de mond. Van ouderwetse ‘schrijfangst᾽ lijken ze geen last meer 
te hebben. Internet zorgt op deze manier voor de ultieme democratisering van 
het geschreven woord. Een mooie gedachte.

Dat deze ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar het taalgebruik van veel Ne-
derlanders hebben beïnvloed, kunnen we zonder meer aannemen. Ook dat er 
een schaduwkant is, waaraan in de media opvallend veel aandacht wordt be-
steed. Want wat is het geval?
Een van de belangrijkste kenmerken van teksten op internet is dat een groot 
deel daarvan niet wordt geredigeerd of gecorrigeerd, zoals dat bij de meeste 
printmedia nog wel gebruikelijk is. En dus krijgen we van al die schrijvende 
Nederlanders vooral hun eigen taalgebruik te zien, met hun eigen regels op het 
gebied van spelling, grammatica en leestekens. Taalwatchers signaleren zelfs 
een zekere ‘anarchie .̓ Denk aan de keuze voor bewust faut en shockerend taal-
gebruik, zoals de populaire site van Geen Stijl dat zonder enige terughoudend-
heid presenteert.

De teksten op internet houden vaak het midden tussen schrijftaal en spreek-
taal. Daardoor kom je ook relatief veel dialect en sociolect (groepsjargon) 
tegen. Het is vooral spontaan en informeel. Dat dit tegelijkertijd ook de creativi-
teit van taalgebruikers stimuleert, is niet onopgemerkt gebleven; dankzij inter-
net kunnen we dit proces op de voet volgen.
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Ook op radio en tv spreekt lang niet iedereen Algemeen Beschaafd Nederlands. 
Streektaal, groepstaal en straattaal: we kijken er niet meer van op. Dat dit van 
invloed is op ons taalgebruik, is onvermijdelijk; een taal staat nu eenmaal bloot 
aan allerlei invloeden, zeker in een multiculturele samenleving als de onze.
Hoe meer taalgebruikers zich bewust worden van deze ontwikkeling, hoe meer 
ze zich zullen realiseren dat zij zich positief kunnen profileren als ze ‘gewoon 
goed Nederlands̓  kunnen schrijven en spreken; zij willen in ieder geval weten 
hoe het nu eigenlijk wél hoort. Met die kennis kunnen ze met meer zelfvertrou-
wen werken aan een eigen, herkenbare stijl.

Slim of dom?
In onze westerse cultuur staat het geschreven woord nog steeds in hoog aan-
zien. We vinden een goed plan pas een goed plan als het op papier staat, zodat 
deskundigen er serieus naar kunnen kijken. Een sollicitatiebrief die aan alle 
kanten rammelt, levert je niet de gedroomde baan op. Een werkstuk waarin 
je je ideeën niet goed onder woorden hebt kunnen brengen, wordt niet beoor-
deeld met een voldoende. Een roman die niet goed geschreven is, wordt nooit 
een blijvend succes.
Wijdverbreid is het idee dat iemand die niet goed kan opschrijven wat hij be-
doelt, ook geen heldere gedachten heeft gehad. Daar is wel iets voor te zeggen. 
Als je gaat schrijven, kun je immers vrij kiezen uit alle gereedschappen die 
jouw taal in de kast heeft. Je kunt het hele assortiment gebruiken om zo precies 
mogelijk te beschrijven wat je bedoelt. En je hebt tijd om er rustig over na te 
denken. Als het je in deze omstandigheden nog niet lukt om iets goeds op pa-
pier te krijgen, ben je een dombo, denken velen.
Aan de andere kant kun je zelf erg gefrustreerd raken als je maar niet de juiste 
woorden en zinnen kunt vinden die passen bij jouw interessante gedachten. 
Vaak is het dan een kwestie van proberen en ervaring opdoen. Veel lezen helpt 
daar enorm bij. Kijken hoe andere schrijvers het doen. Op je in laten werken 
wat ze precies doen en hoe ze dat doen. Gewoon goed Nederlands helpt je hierbij 
een eind op weg.

Lang niet alles wat gepubliceerd wordt, is ook goed geschreven. Soms lukt het 
je als lezer gewoon niet om na te vertellen wat er nu eigenlijk staat, al zijn alle 
zinnen goed gevormd, staan de punten en komma’s op de juiste plek en is de 
spelling dik in orde. Kijk eens naar het volgende fragment, dat gaat over de in-
formatiemaatschappij.
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Het World Wide Web heeft voor een nieuwe doorbraak gezorgd doordat het 
niet alleen iedereen met iedereen verbindt, maar ook doorgeeft wat iedereen 
zegt. Het verbinden van inhoud met inhoud, wat de bedoeling is van hyper-
tekst, levert een oneindig aantal combinaties op. Hierdoor ontstaat een digi-
tale ruimte, die aan mensen een gemeenschappelijke grensoverschrijdende 
werk- en leefomgeving biedt. Het is een transportruimte waarin webgerela-
teerde taken worden vervuld en waarin het menselijk geheugen en de mense-
lijke identiteit wereldwijd worden overgedragen. Met het volwassen worden 
van deze ruimte, cyberspace, is een plaats ontstaan waar opnieuw wordt ge-
definieerd wat het betekent om mens te zijn.

(uit: W.J. de Ridder (red.), Concurreren in de kenniseconomie. Nieuwe regels 
en nieuwe spelers. Stichting Maatschappij en Onderneming, Den Haag 2001)

Wat moet je als lezer hier nu van onthouden? Welke beelden krijg je hierbij? Wat 
betekent het precies? Een vaag vermoeden heb je wel, maar concreet wordt het 
niet. Veel auteurs keren de bewering over schrijvers die verraden dat ze dombo’s 
zijn, liever om: ‘Als ik maar over moeilijke zaken schrijf, laat ik zien dat ik intel-
ligent ben.’ Ook dat is een wijdverbreid misverstand. Laat je dus niet in de war 
brengen door dit soort duistere teksten. De schrijver zweeft weg op zijn eigen 
gedachtegolven en heeft gewoon niet aan zijn lezers gedacht. Dat is op het gebied 
van de communicatie een doodzonde. Meer hierover lees je in paragraaf 4.5.

1.1 Van gesproken taal naar geschreven taal

Wat merk je nu als je een gesprek of interview op cassette opneemt en terug-
luistert, bijvoorbeeld omdat je het schriftelijk wilt vastleggen, of omdat je stuk-
jes eruit wilt gebruiken voor een radio- of televisieprogramma? Je hoort ogen-
blikkelijk hoe ‘voorlopig’ ieders zinnen vaak in elkaar zitten, hoezeer iemand 
van de hak op de tak kan springen.
Het eerste wat je gaat doen, is selecteren en ordenen. Wat kun je gebruiken, wat 
is interessant? Je keuze hangt natuurlijk af van het doel dat je voor ogen hebt. Je 
luistert dan selectief.
Werk je aan een radioprogramma, dan zul je de meest pakkende uitspraken se-
lecteren in de vorm die jou in je programma het beste uitkomt. Dat kan een flit-
sende formulering zijn, of juist een fragment waarin iemand nog naar de juiste 
woorden aan het zoeken is.
Maak je een liveopname die direct wordt uitgezonden, dan kun je niet veel uit-
richten: de woorden komen ongecensureerd bij de luisteraar.
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Gaat het je vooral om de informatie die in het interview naar voren is gekomen, 
en wil je die aan de lezer presenteren in de vorm van een prettig leesbaar arti-
kel, dan volg je een andere strategie. Hoe pak je zoiets aan?

Zinnen hebben een eigen melodie 
Als je nog niet zoveel ervaring hebt met het uitwerken van een interview, kan 
het handig zijn de hele tekst eerst letterlijk uit te typen, inclusief alle probeersels 
en kuchjes. Je zet bij elkaar wat bij elkaar hoort. Je probeert zinnen te ‘horen’.
Iedere gesproken zin waarin een mededeling wordt gedaan, heeft namelijk 
een vaste melodie: de spreker begint hoog (hij heeft net een nieuwe teug adem 
gehaald) en eindigt laag: tijd voor een rustpunt, want zijn adem is op. Bij een 
vraag is dat anders: de toon gaat juist omhoog.
Aan het begin van iedere zin zet je een hoofdletter, aan het einde een punt, een 
vraagteken of een uitroepteken. Hoor je binnen zo’n zin ergens een pauze, dan 
plaats je een komma. Blijft een zin onaf, of volgt er een betekenisvolle stilte, dan 
zet je drie puntjes ...

Heb je de eerste geschreven versie van het gesprek klaar, dan kun je gaan selec-
teren, snoeien en ordenen. Belangrijk is natuurlijk of je besluit ook de vragen 
die je gesteld hebt tijdens het interview, in je tekst op te nemen of niet. Doe je 
dat wel, dan heb je meteen een duidelijke structuur. Zinnen die niet af zijn, laat 
je weg of je vult ze aan met stukjes zin die verderop zijn gezegd. Tegelijkertijd 
zorg je ervoor dat alle herhalingen verdwijnen, probeersels, kuchjes en uh’tjes 
laat je weg, tenzij je er een speciaal effect mee kunt bereiken, zoals hier:

Wanneer hebt u voor het laatst gehuild?

Uh ... dat weet ik zo gauw niet; dat moet dan wel lang geleden zijn geweest ...

Als je niet voldoende ruimte hebt voor vraag en antwoord (en dat kost véél 
ruimte), kun je het ook anders doen.
Je kunt er één doorlopend verhaal van maken, waarbij je doet alsof de geïnter-
viewde persoon alle zinnen achter elkaar over zijn lippen heeft laten stromen. 
Iedere lezer weet dat dat niet zo is, maar je wekt wel die illusie. Aanhalingste-
kens plaats je alleen nog aan het begin en aan het einde van de tekst; een signaal 
voor de lezer dat je een gesprek weergeeft (zie paragraaf 4.5).
Je kunt het verhaal ook in je eigen woorden gieten en alleen af en toe de geïnter-
viewde persoon citeren, als die iets op een heel speciale manier heeft geformu-
leerd, of als het belangrijk is om aan te geven wat er precies gezegd is.
Een voorbeeld. Het antwoord dat cabaretière en schrijfster Paulien Cornelisse 
(1976) geeft op een vraag van interviewster Ilse van der Velden, kun je in z̓ n ge-
heel citeren, maar je kunt het ook ‘ombouwen̓  tot een versie zoals deze:
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Als het om taal gaat heb je boze mensen en verwonderde mensen, zegt Paulien 

Cornelisse. Zijzelf behoort tot de laatste categorie. Door haar boek Taal is zeg maar echt 

mijn ding komt ze veel mensen tegen die kwaad zijn over taalkwesties. Zij vindt het 

overdreven als mensen ‘heel erg actief gaan zitten houden van de Nederlandse taal’.

Alleen de zeer persoonlijke formulering aan het eind wordt nu als een direct 
citaat gepresenteerd, waardoor het aan kracht wint.

1.2 Leestekens 

Welke vorm je ook kiest, in alle gevallen maak je bij het schrijven gebruik van 
de zogenoemde leestekens. Iedere Nederlander heeft ze vanaf de basisschool op 
de een of andere manier in zijn taalgeheugen opgeslagen. Al die tekens hebben 
een speciale functie. 
In de loop der tijd hebben taalgoeroes in grote lijnen vastgelegd hoe we die 
leestekens het beste kunnen (en soms: moeten) gebruiken. Toch blijft er voor 
iedereen die schrijft, enige ruimte over om ook op dit gebied een eigen stijl te 
ontwikkelen. Meer hierover lees je in hoofdstuk 5.

Waarom gebruiken we leestekens? 
Je gebruikt leestekens (ook wel: interpunctie) om het geschreven Nederlands zo 
veel mogelijk op spreektaal te laten lijken. Je componeert er de melodie mee die 
de lezer straks in zijn hoofd gaat beluisteren als hij jouw woorden leest. Die me-
lodie helpt hem bij de interpretatie van je woorden en zinnen. Je wilt misver-
standen voorkomen, maar ook wil je de tekst voor de lezer zo levendig mogelijk 
maken. Want daar gaat het toch voornamelijk om.

Geroutineerde lezers vliegen met hun ogen over de tekst zonder de woorden 
en zinnen uit te spreken; vaak slaan ze zelfs stukjes over en pikken ze er alleen 
de delen uit die ze interessant vinden. Ze scannen de tekst als het ware. In zo’n 
geval gaat het meestal om zakelijke teksten waarin de lezer op jacht gaat naar 
de informatie die hij nodig denkt te hebben. Een kwestie van need to know. De 
rest wil hij liever niet zien. Toch blijft daarbij meestal iets van de toon, stijl en 
melodie van de zinnen hangen. De lezer registreert of hij het geheel prettig lees-
baar heeft gevonden of niet. De leestekens spelen daarbij een doorslaggevende 
rol, zoals je zelf zult ontdekken.

Minder geroutineerde lezers spreken de zinnen die ze lezen, binnensmonds 
nog hardop uit; hun leestempo ligt beduidend lager. Kinderen die leren lezen 
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volgen meestal dit traject: eerst lezen ze woord voor woord hardop, dan pra-
ten ze zachtjes in zichzelf, dan helemaal geluidloos. Daarna lezen ze niet meer 
woord voor woord, maar zin voor zin. Uiteindelijk kunnen ze een paar zinnen 
tegelijk overzien en al lezend rekening houden met wat er komen gaat. Ze zijn 
echte lezers geworden.

De snelheid waarmee je leest, kan sterk variëren. Ben je bezig met een verhaal 
van je favoriete schrijver, met een column of met een psychologische roman, 
dan wordt je leestempo bepaald door de aandacht die je wilt opbrengen voor 
de tekst; je stelt je meer open voor details, voor het specifieke woordgebruik 
of voor de speciale stijl van een auteur. Daar gaat het je in zo’n geval ook om. 
Maar ben je met een thriller bezig, dan merk je dat je vanzelf over de zinnen 
heenvliegt, de ene bladzijde lees je nog sneller dan de andere, je slaat hele stuk-
ken over en je hebt nauwelijks meer oog voor details. Je hebt maar één doel: 
weten hoe het afloopt ... 
Lees je ‘tussendoor’ even de krant, dan kom je vaak niet verder dan een snelle 
blik op de koppen, een onderschrift bij een foto of het begin van een artikel. Is 
je belangstelling gewekt, dan scan je nog wat verder en kom je misschien zelfs 
uit bij het einde van het bericht. Je hebt dan alleen de grote lijnen gezien.
Maar lees je een artikel of een hoofdstuk uit een studieboek omdat je echt wilt 
weten waar het over gaat, zelfs zo dat je het kunt navertellen, dan lees je een 
stuk minder snel.

Als je zelf aan het schrijven slaat, weet je niet van tevoren hoe de lezers eraan 
toe zijn wanneer ze zich met jouw tekst bezig gaan houden. 
Wat je bij het schrijven zelf ook als einddoel hebt: een zakelijk verslag, een 
nieuwsbericht, een brief of een verhaal, het is goed om te weten welke visuele 
signalen je kunt gebruiken om elk type lezer op het juiste spoor te zetten en te 
houden.

Welke leestekens zijn er?
Op zinsniveau gebruik je natuurlijk de gewone leestekens. Je gebruikt ze vooral 
om de lezers een plezier te doen. Die moeten zich immers maar behelpen met 
geschreven taal. Je zit niet met ze aan tafel, ze horen je stem niet, ze kunnen je 
niet om opheldering vragen en ze hebben ook geen houvast aan allerlei non-
verbale signalen die je zou kunnen uitzenden. Maar je wilt natuurlijk wel dat ze 
precies begrijpen wat jij bedoelt. Als goede tekstregisseur moet je weten hoe je 
de leestekens met succes kunt inzetten.
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Je hebt de punt, de komma, de dubbele punt en de puntkomma, het liggende 
streepje of gedachtestreepje, het weglatingsstreepje en het verbindingsstreepje; 
de aanhalingstekens, de apostrof, de klemtoontekens of accenten, de drie puntjes 
(als beletselteken of als weglatingsteken), het vraagteken en het uitroepteken. En 
dan is er nog het trema.
Ook kun je iets tussen haakjes zetten, een letter, een leesteken, een woord, een 
stukje van een woord, een zin of een heel fragment. Je hebt de ronde haken (...) 
en vierkante haken [...].
In paragraaf 1.5 en volgende zie je hoe je al deze leestekens kunt gebruiken.
Je typt de tekens direct achter het voorafgaande woord of teken, zonder spatie. 
Na het leesteken volgt wél een spatie. (De zinnen, woorden of puntjes die je tus-
sen haakjes zet, laat je altijd zonder spatie aansluiten bij die haakjes, zoals hier.)

1.3 Andere visuele signalen 

Met een hoofdletter geef je aan dat er een nieuwe zin begint; namen en titels 
van boeken, tijdschriften of films begin je ook altijd met een hoofdletter. Het is 
de gewoonte de titels die je noemt in een tekst, cursief te maken: de lezer kan ze 
zo snel uit een tekst plukken. Ook woorden of begrippen die je wilt accentue-
ren, kun je cursiveren of zelfs vet maken. Dat laatste alleen als de nood groot is. 
Maar opvallen doet het wel ...

Als je grotere stukjes tekst visueel wilt ordenen, heb je de volgende mogelijkhe-
den:

–  Je kunt opsommingen maken, keurige rijtjes onder elkaar met een cijfer, 
letter of opsommingsteken voor elk onderdeel.

–  Je kunt een nieuwe alinea op een nieuwe regel laten beginnen of je laat het  
eerste woord ietsje inspringen. 

–  Met een regel wit kun je een langere visuele pauze aangeven; je sluit er 
een onderwerp mee af en markeert zo de overgang naar iets nieuws. Als je 
schrijft voor het beeldscherm, gebruik je veel meer witregels, bijna na ie-
dere alinea. Lezen van het scherm is namelijk veel vermoeiender dan lezen 
van papier. De lezer snakt naar rust. 

–  Ook kun je woorden of zinnen een speciale functie geven door ze een bij-
zondere plaats te geven, bijvoorbeeld als kop, tussenkopje, lead (inleiden-
de eerste alinea, meestal in afwijkende letter), onderschrift (bij illustra-
tie/foto) of streamer (als blikvanger: een groot weergegeven citaat uit de 
tekst) (zie de voorbeelden op p. 22).
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1.4 Het ‘genre’ als signaal

Ook de presentatie van een tekst-in-zijn-geheel vormt een duidelijk signaal. 
Schrijvers weten dat en houden daar rekening mee. Lezers herkennen zo’n 
vorm en stellen zich daarop in; ze gaan er op een bepaalde manier voor zitten 
en passen hun leesgedrag daarbij aan.
Je weet bijvoorbeeld heel goed of je begint aan een gedicht of aan een brief. Je 
weet of je bezig bent met een verhaal dat ‘verzonnen’ is, met zogenoemde fictie 
dus, of dat je bezig bent met de ‘echte’ wereld, met een verhaal dat de lezer moet 
kunnen controleren (je noemt dat non-fictie). Je weet of je met de tekst die je 
gaat schrijven een (re)actie wilt uitlokken van de lezer (bijvoorbeeld met een 
verkoopbrief of met een advertentie), of dat je het beleid van een organisatie wilt 
beïnvloeden met een degelijk rapport.

Voor de meeste teksten die je schrijft met een specifiek doel, bestaat er al een 
standaardvorm, met enkele vaste onderdelen en kenmerken. We spreken dan 
van tekstsoorten of genres. In de loop der tijd hebben talloze schrijvers al be-
dacht hoe ze zo’n tekst het beste kunnen presenteren en formuleren, met de 
grootste kans op een snelle, duidelijke en prettige communicatie. Ze hebben 
hun bevindingen vastgelegd in allerlei handige instructieboekjes; ook op het 
web zijn vele deskundigen te vinden die je graag wegwijs willen maken in de 
kunst van het schrijven. Je hoeft maar een zoekterm in Google in te voeren als 
persbericht, nieuwsbrief of interview en je krijgt talloze hits.
Ook op al deze gebieden heb je te maken met mode en trends: bepaalde for-
muleringen of manieren van doen raken uit de tijd of het is de technologie die 
nieuwe communicatievormen mogelijk maakt. De gebruikers zelf leggen dan 
vaak de basis voor een bijpassende set do’s & don’ts. Natuurlijk is het handig om 
daar kennis van te nemen.
Je vraagt je misschien af of er bij al deze regels nog ruimte is voor eigen creati-
viteit. Meer dan genoeg. Het aardige is dat juist al die regels de weg vrijmaken 
voor een eigen invulling daarvan. En om de invulling gaat het natuurlijk.

Enkele bronnen om daarover inspiratie op te doen, vooral voor het schrijven 
van fictie:

Renate Dorrestein, Het geheim van de schrijver. Contact, Amsterdam/Antwerpen 2000.

Een handboek voor beginnende schrijvers. ‘Het beoogt de gereedschappen aan te reiken 

die de aspirant-schrijver nodig heeft om zijn hoop zo snel mogelijk om te zetten in kennis 

en kunde. Het geeft inzicht in schrijfprocessen en in de geheimzinnige werking van fictie.’ 

Aldus de flaptekst. (Ook beschikbaar als e-book.)
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Bij de opmaak van een artikel in een tijdschrift spelen visuele signalen een  
belangrijke rol. Ieder tijdschrift pakt dat weer anders aan.
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De Schrijfbibliotheek van Schrijven Online en uitgeverij Augustus. (www.augustus.nl/

schrijfbibliotheek.asp)

Hierin vind je bijna 30 titels over allerlei aspecten van creatief schrijven, waaronder de 

klassieker van John Gardner, De kunst van het schrijven (2008). Louis Stiller presenteert 

in deze reeks ‘Zelf schrijver worden’, 170 schrijftips voor schrijvers van diverse pluimage 

(2010).

Stephen King, On Writing. A Memoir of the Craft. Hodder & Stoughton, Londen 2000.

Fantastisch leerzame verhalen en schrijftrucs van de man die miljoenen lezers heeft 

laten griezelen en genieten.

Algemene informatie over alles wat met schrijven en publiceren te maken heeft, 
en hoe je dat kunt leren, vind je op www.schrijvenonline.org. Schrijven Online 
kun je ook volgen op Hyves, Twitter, Facebook en YouTube.

Homepage www.schrijvenonline.org
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1.5 Leestekens als leidraad bij de regie

Hier volgt nu eerst een overzicht van de manier waarop we in het Nederlands 
de leestekens gewoonlijk gebruiken, en van de rol die ze spelen bij de bouw van 
een zin. In andere westerse talen kan dat net iets anders liggen. Ook zie je welke 
invloed leestekens hebben op de zinsmelodie, op de manier waarop een lezer de 
zin ‘uitspreekt’, in de stilte van zijn gedachten, of hardop, als hij iets voorleest.
Opvallend is dat de laatste jaren de belangstelling voor cd’s met gesproken tekst 
toeneemt: de audioboeken. Vroeger kwam je die vooral tegen in de zogenoem-
de ‘blindenbibliotheek’: een reeks van boeken (meestal romans of verhalen) die 
door acteurs of beroepslezers werden voorgelezen op een cassettebandje. Voor 
slechtziende en blinde mensen een kans om toch kennis te nemen van allerlei 
soorten literatuur.
Tegenwoordig zijn de audioboeken vooral populair voor de lange autoritten, 
in de file of tijdens de vakantie. En niet alleen romans, maar ook bijvoorbeeld 
biografieën, artikelen of uitgewerkte colleges!
De leestekens krijgen in deze situatie hun eigenlijke functie terug: ze helpen om 
geschreven taal weer om te zetten in taal waar je naar kunt luisteren.

Als je wilt controleren of iets wat je geschreven hebt prettig leesbaar is, doe je 
de voorleesproef. Je laat iemand jouw tekst voorlezen zonder dat hij zich daarop 
heeft kunnen voorbereiden. Bij eerste lezing moet hij de zinnen zó uitspreken 
als jij ze in je hoofd had toen je ze opschreef. Blijft de voorlezer ergens steken, 
of moet hij voortdurend zoeken naar de juiste toon, dan weet je zeker dat er in 
ieder geval iets mis is met de leestekens. 

1.5.1 Punt, uitroepteken, vraagteken: een afsluiting

Iedere mededeling waarvan je vindt dat die een zelfstandige, afgeronde een-
heid vormt, begin je met een hoofdletter en sluit je af met een punt. Dat kan een 
enkel woord zijn:

Jazeker. Mooi. Nee. Absoluut. Wegwezen.

Of een paar woorden:

Mooi niet. Zeker weten. Morgen in ieder geval. Vanavond om tien uur. Mij niet gezien. De 

groeten aan Jan. Een mysterieuze zaak.

J
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Komt er in de mededeling een onderwerp voor met een persoonsvorm, dan 
spreek je van een complete zin:

Joeri speelt poker. Morgen gaan we de stad in. Die film was ijzersterk. Met die rol won hij 

een Oscar. Zij heeft haar lippen laten botoxen. Rood is zijn lievelingskleur.

Het regent pijpenstelen. Hij wordt morgen twintig. De honden werden uitgelaten.

Wil je de mededeling extra kracht meegeven, of gaat het om een echte uitroep, 
dan sluit je af met een uitroepteken:

Joeri speelt poker! (Wie had dát van Joeri gedacht?)

Myra is zwanger! (Eindelijk, wat zal ze blij zijn! Of: Help, wat nu?)

Au! Nee zeg! Dat nooit!

Gaat het om een vraag, dan sluit je altijd af met een vraagteken:

Wie had dat kunnen denken?

Gaan we morgen de stad in?

Je laat me deze klus toch niet alléén opknappen?

Eén uitroepteken of vraagteken is echt genoeg! Kijk maar:

Kom je vanavond langs????????? 

We zijn flink aan het bieren geweest!!!!!!!!!!

In privé-sms’jes is het niet erg, maar in zakelijke teksten horen ze niet thuis.

Soms wil je vraag en uitroep combineren; het kan, maar wees er zuinig mee!

Wat heb je me nu geflikt!?

Zou dit nu eindelijk hét middel tegen kanker zijn?!

Het ziet er al snel kinderachtig uit.

Titels en koppen 
Als je de titels bekijkt van publicaties, de koppen, onderkoppen en tussenkop-
jes in krant en tijdschrift, zie je dat die nooit eindigen met een punt, niet als het 
om een paar woorden gaat, maar ook niet als er een complete zin staat.

Na links stort rechts universiteit in crisis

Maatschappij heeft recht op enige kwaliteitscontrole

Geschoolde verhult dementie

Iraakse bestuurders vermoord

J

J
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Degene die de koppen maakt in een krant of tijdschrift (meestal de eindredac-
teur) gebruikt bij voorkeur een soort telegramstijl in de hoofdkop; alle woor-
den die niet echt nodig zijn, laat hij weg. Een paar voorbeelden uit de krant:

Iets warmer, maar buien blijven

Voetbal blijft hoofdmoot bij Studio Sport

Niet meer jongeren naar kunst

Actieplan heeft geen effect

Wellicht zwaardere straf plagiaat student

In tijdschriften precies zo:

Beginnersfouten op de werkvloer

Opvallend gekleed voor het goede doel

Een goede massage streelt je ego

Van subcultuur tot fashionstatement

Maar uitroeptekens en vraagtekens zie je wél in koppen. Ook citaten doen het 
goed op deze plek: de lezer wordt hierdoor – letterlijk – luid toegesproken:

‘Ik voelde me zo eenzaam’

‘De voetbalatmosfeer hier in Afrika is geweldig!’

Wesley Sneijder scoort dubbel!

Even flirten of meteen vastigheid?

Te veel bezuinigen op woorden in een kop kan voor problemen zorgen:

Naaktloper op wad in kraag gegrepen

Gebruik 3x daags 1 capsule bij ontbijt

Veiligheid bij ns is onaanvaardbaar

Sintpak zonder kruis vanwege misbruik

Zoals je ziet, ontbreekt inderdaad overal een afsluitende punt. Waarom? Waar-
schijnlijk omdat al het ‘wit’ rond zo’n kopje de woorden/zin al voldoende iso-
leert. Vaak worden koppen vet gemaakt: ze moeten tenslotte opvallen. Boven-
dien staan ze vaak in een grotere letter of in een ander lettertype.

Een kwestie van ademhalen
Na iedere punt, ieder vraagteken en ieder uitroepteken haalt de lezer opnieuw 
adem. Figuurlijk gesproken als hij voor zichzelf leest, letterlijk als hij een tekst 
hardop uitspreekt of voorleest. Je kunt je voorstellen dat een tekst die bestaat 
uit allemaal heel korte zinnetjes, voor de lezer problemen oplevert: hij wordt er 
doodmoe van. Maak je een zin te lang, dan raakt de lezer buiten adem: hij haalt 



27
D e n k e n ,  p r a t e n ,  s c h r i j v e n

de finish niet, raakt de weg kwijt en ‘stort in’. Dat verstoort zijn concentratie. 
Vaak moet hij de zin dan nog een keer lezen voordat hij begrijpt wat er staat. 
Lees de volgende zin eens hardop:

De vreugde over de geslaagde reddingsoperatie met Britse hulp gisterochtend in alle 

vroegte van de Russische minionderzeeër die afgelopen donderdag voor de kust van 

Kamtsjatka op een diepte van 190 meter in een netwerk van antennekabels verstrikt 

raakte werd overschaduwd door een storm van kritiek over de kennelijk nog steeds 

deplorabele toestand van de Russische marine.

Wil je dat de lezer zich prettig voelt, dan zorg je ervoor dat je lange en kortere 
zinnen afwisselt. Dat je af en toe een pauze inlast. En ook dat je variaties aan-
brengt in de zinsmelodie. Dat bereik je met de komma, de dubbele punt en de 
puntkomma. Lees onderstaande versie ook eens hardop:

De vreugde over de geslaagde reddingsoperatie van de Russische minionderzeeër werd 

overschaduwd door een storm van kritiek; de Russische marine verkeert kennelijk nog 

steeds in een deplorabele toestand. De onderzeeër was voor de kust van Kamtsjatka 

verstrikt geraakt in een netwerk van antennekabels, op een diepte van 190 meter. 

Gisterochtend pas slaagden Britse deskundigen erin deze dodelijke knoop te ontwarren.

1.5.2 De komma: even pauze

Een komma gebruik je als je wilt dat de lezer even pauzeert. Door zo’n pauze 
krijgt het stuk vóór de komma gelegenheid om even door te klinken. Tegelij-
kertijd richt je de aandacht ook sterker op wat er gaat komen, na de komma.

Lees de volgende zinnen eens hardop; als je een beetje overdrijft, hoor je het 
verschil het beste.

Ik ben bang dat hij te laat komt voor die afspraak.

Ik ben bang, dat hij te laat komt voor die afspraak.

De komma is hier niet echt nodig; zet je die wel, dan geef je de zin een ster-
kere lading. Dat moet je niet te vaak of onnodig doen, want een lezer heeft altijd 
haast. Zeker in korte zinnetjes werkt een komma vaak storend. Hoor maar:

Ik vind dat je niet moet gaan.

Ik vind, dat je niet moet gaan.

Hij vraagt zich af of je dat leuk vindt.

Hij vraagt zich af, of je dat leuk vindt.
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J

Wordt de zin langer, dan is een rustpunt vaak welkom; maar wáár rust de lezer 
het beste uit?

a  Hij werkt drie avonden per week achter de bar, omdat hij geld nodig heeft voor zijn 

reis naar Japan.

b  Hij werkt drie avonden per week achter de bar omdat hij geld nodig heeft, voor zijn 

reis naar Japan.

c  Omdat hij geld nodig heeft voor zijn reis naar Japan, werkt Jan drie avonden per week 

achter de bar.

Iedere taalgebruiker voelt waarschijnlijk aan wat hier de meest neutrale plaats 
is voor de komma: vóór de bijzin die volgt achter omdat (zin a). Is de bijzin kor-
ter, dan is een komma niet echt nodig:

Hij werkt drie avonden per week omdat hij geld nodig heeft.

Zet je de komma achter heeft (zin b), dan benadruk je dat hij dat geld niet zó-
maar nodig heeft, maar speciaal voor die reis naar Japan. Als je de zinnen hard-
op leest, hoor je het verschil. In versie a lees je de hoofdzin + de bijzin in één 
adem, over de pauze van de komma heen. Je begint ‘hoog’ en eindigt ‘laag’. In 
versie b haal je bij de komma even opnieuw adem.
In versie c zet je de zin met omdat vooraan, bijvoorbeeld omdat je dat stuk wilt 
benadrukken. In zo’n geval verwacht de lezer altijd een komma als de aanloop-
zin is afgelopen: hij kan zich dan focussen op de hoofdmededeling die eraan 
komt, namelijk dat Jan drie avonden per week moet werken om dat geld te ver-
dienen.
Hoe langer je een zin maakt, hoe meer bijzinnen je erin opneemt, hoe meer 
leestekens je nodig hebt om de lezer en jezelf nog een beetje op de rails te hou-
den. Maar ‘prettig leesbaar’ is het dan vaak allang niet meer. Zie voor allerlei 
complicaties met bijzinnen en komma’s hoofdstuk 4.

Soms kun je een zin een heel andere betekenis geven als je de komma ver-
plaatst:

Naomi zei niet dat ze tevreden was omdat haar collega geschorst was.

(Haar tevredenheid heeft een andere oorzaak.)

Naomi zei niet dat ze tevreden was, omdat haar collega geschorst was.

(Ze zei het niet, vanwege het ontslag van haar collega.)
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Veel mensen hebben ooit geleerd dat het verboden is om vóór het woordje ‘en’ 
een komma te plaatsen: dat zou zoiets zijn als vloeken in de kerk. Meestal is 
zo’n komma op die plaats niet nodig of zelfs ongewenst, maar lang niet altijd. 
Ook hier geldt dat je door het plaatsen van een komma het stuk ná de komma 
sterk benadrukt, je roept een zekere spanning op:

Zij had gegokt en verloren.

Zij had gegokt, en verloren.

Kijk eens naar het volgende fragment uit de eerste roman van Cees Noote-
boom, Philip en de anderen. Een bestselling novel van Nederlandse bodem, voor 
het eerst uitgegeven in 1954, daarna talloze malen herdrukt.

(...) Het was druk, en in de benauwde vijandige atmosfeer van de ondergrond-
se voelde ik me vies en moe. De rit duurde lang en ik was blij weer boven te 
komen. De jeugdherberg ligt ongeveer tien minuten van de metro, en ik was 
nog net op tijd om mijn bagage af te geven, want van tien tot vijf zijn de deu-
ren gesloten. Ik dwaalde die dag door Parijs, en voelde mij vreemd en verlo-
ren bij al die mensen, die mij lachend en pratend voorbijliepen. (...)

Beroemdste komma 
Er doet zich in de Nederlandse taal één situatie voor waarin de aanwezigheid 
van een komma het verschil kan uitmaken tussen leven of dood. Lees deze zin-
nen eens hardop:

a De vakantiegangers die met het vliegtuig reisden, zijn omgekomen.

b De vakantiegangers, die met het vliegtuig reisden, zijn omgekomen.

In zin a zijn alleen de vakantiegangers omgekomen die met het vliegtuig reis-
den, zeer waarschijnlijk in een ongeluk met datzelfde vliegtuig. Je leest achter 
elkaar door tot de komma; dat hele eerste stuk hoort bij elkaar.
In zin b zorgt de eerste komma ervoor, dat alle vakantiegangers zijn omgeko-
men. Het feit dat ze met het vliegtuig reisden, doet er niet veel toe: dat is extra 
informatie. Hoe ze zijn omgekomen, wordt niet gezegd. Je springt al lezend 
óver die informatie tussen de komma’s heen; je toon wordt bij het onderstreep-
te deel ook ietsje lager.
De tweede komma in zin b, tussen ‘reisden’ en ‘zijn’, is een must: je maakt de 
lezer duidelijk dat ‘reisden’ hoort bij de bijzin (die begint met ‘die’) en ‘zijn’ bij 
de hoofdzin. Nog een voorbeeld van de ‘beroemdste komma’:

J
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a  De vijftig populairste vrijgezellen van Nederland houden niet van vrouwen, die de 

hele dag met hun uiterlijk bezig zijn.

b  De vijftig populairste vrijgezellen van Nederland houden niet van vrouwen die de 

hele dag met hun uiterlijk bezig zijn.

In zin a zeg je dat deze vrijgezellen van geen enkele vrouw houden, omdat die 
nu eenmaal allemaal de hele dag met hun uiterlijk bezig zijn. (Controleerbaar 
onjuist.)
In zin b zeg je dat deze vrijgezellen alléén niet houden van vrouwen die de hele 
dag met hun uiterlijk bezig zijn. (Kunnen we ons iets bij voorstellen.)
Meer voorbeelden met deze komma vind je verderop in dit hoofdstuk, bij On-
misbare komma. Zie ook paragraaf 4.3.3.

Informatie tussen twee komma’s
Een stukje van een zin kun je voor de lezer een beetje ‘opzij’ zetten door het 
tussen twee komma’s te plaatsen. Vergelijk eens de volgende zinnen en spreek 
ze hardop uit:

≠  Jacob mijn broer is geslaagd voor zijn rijexamen.

Jacob, mijn broer, is geslaagd voor zijn rijexamen.

Mijn broer Jácob is geslaagd voor zijn rijexamen. (Je hebt meer broers.)

Mijn broer, Jacob, is geslaagd voor zijn rijexamen. (Je hebt maar één broer en die heet 

Jacob.)

Je voegt als het ware extra informatie toe voor de lezer, die óf niet weet dat 
Jacob jouw broer is, óf niet dat jij een broer hebt die Jacob heet. Weet de lezer 
dat wél, dan laat je die informatie gewoon weg.

De tweede komma is echt nodig; als je die vergeet, zet je de lezer op een dwaal-
spoor:

  ≠   Jacob, mijn broer is geslaagd voor zijn rijexamen.

  ≠   Mijn broer, Jacob is geslaagd voor zijn rijexamen.

Hij leest in beide gevallen het onderstreepte stuk achter elkaar door.
Zo ook in de volgende voorbeelden, maar nu is het goed.

Van De passievrucht, de succesvolle roman van Karel Glastra van Loon, is in meer dan 

dertig landen een vertaling verschenen.

Ronald Giphart, een niet meer zo jonge Nederlandse schrijver, is bijzonder populair bij 

jonge lezers.

Máxima, de vrouw van prins Willem-Alexander, was in haar vorige leven een feestbeest.

L
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Ook hier wil je extra informatie geven. Met de twee komma’s geef je aan dat 
de lezer de zin waaraan hij net begonnen is, éven moet onderbreken voor een 
op die plek noodzakelijk ‘terzijde’; als je dit stuk hardop leest, wordt je stem 
letterlijk een toontje lager. Je moet er dan natuurlijk wel zeker van zijn dat de 
lezer deze onderbreking op prijs stelt. Weet hij al wat je daar vertelt, dan zorg je 
vooral voor irritatie; je kunt dat stuk dan beter weglaten. Als je de mededeling 
heel belangrijk vindt, kun je er ook een aparte zin van maken:

Van De passievrucht is in meer dan dertig landen een vertaling verschenen. Het is de 

succesvolle roman van Karel Glastra van Loon.

Ronald Giphart is bijzonder populair bij jonge lezers. Giphart is een niet meer zo jonge 

Nederlandse schrijver.

Máxima was in haar vorige leven een feestbeest. Zij is de vrouw van prins Willem-

Alexander. 

Goed in de war breng je de lezer als je de tweede zin gewoon met een komma 
aan de eerste vastplakt:

Van De passievrucht is in meer dan dertig landen een vertaling verschenen, het is de 

succesvolle roman van Karel Glastra van Loon.

Liever: Van De passievrucht – de succesvolle roman van Karel Glastra van Loon – is in meer 

dan dertig landen een vertaling verschenen. (één zin, met de extra info tussen streepjes)

Ronald Giphart is bijzonder populair bij jonge lezers, hij is een niet meer zo jonge maar 

zeker nog niet oude Nederlandse schrijver.

Liever: Bij jonge lezers is Ronald Giphart bijzonder populair, ook al is die zelf niet meer zo 

jong. (met verbindingswoord)

Máxima was in haar vorige leven een feestbeest, wij kunnen ons dat goed voorstellen.

Liever: Maxima was in haar vorige leven een feestbeest, wat wij ons goed kunnen 

voorstellen. (hoofdzin + bijzin)

Wat gebeurt er namelijk? De lezer verwacht dat de zin óver de komma heen 
doorloopt en verder gaat met een bijzin; hij is gewend om die in één adem ach-
ter de hoofdzin door te lezen. Tot zijn schrik merkt hij nu dat hij had moeten 
afronden op de plaats van de komma en opnieuw adem had moeten halen om 
de tweede zin te beginnen. Die tweede zin is namelijk een zelfstandige zin; dat 
zie je aan de woordvolgorde. Meer over de eigenschappen van de zelfstandige 
zin en de bijzin lees je in paragraaf 4.3.
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Er zijn drie manieren om binnen een zin een brokje informatie te isoleren. Als 
je de volgende zinnen hardop leest, merk je dat het isolement visueel toeneemt:

a  Volgens haar is de wens om de boerka te verbieden, net als het orthodoxe 

kledingstuk zelf, een uiting van fundamentalisme.

b  Volgens haar is de wens om de boerka te verbieden – net als het orthodoxe 

kledingstuk zelf – een uiting van fundamentalisme.

c  Volgens haar is de wens om de boerka te verbieden (net als het orthodoxe 

kledingstuk zelf) een uiting van fundamentalisme.

Zin a heeft de meest neutrale vorm, met twee komma’s. Je leest het tussenstukje 
wel, al is het snel.
In zin b krijgt de informatie de meeste aandacht van de lezer: de streepjes zor-
gen voor een ruimere pauze. We noemen ze gedachtestreepjes. Je zet als het 
ware een schijnwerper aan. Zo ook in de volgende zin, waarin je maar een paar 
woorden wilt benadrukken:

Scholen leggen een allesoverheersende nadruk op het correct – en niet op het creatief –

oplossen van problemen.

In zin c geef je met de haakjes aan dat je de informatie ertussen niet het belang-
rijkste vindt. De kans dat de lezer er echt naar kijkt, is maar klein.

Soms heb je aan één streepje genoeg. Dat kan, als het stukje dat je wilt bena-
drukken aan het eind van de zin staat. De afsluitende punt vervangt het tweede 
streepje. Kijk maar:

Bij duursporten ontlenen de atleten een groot deel van hun zelfvertrouwen aan het feit 

dat zij weten hoe ze pijn moeten verdragen, hoe ze hun lichaam tot de pijngrens kunnen 

drijven – en die kunnen overschrijden.

Sommige auteurs zijn verliefd op dit streepje: ze gebruiken het waar ze maar 
kunnen. Als er veel gedachtestreepjes in een gedrukte tekst staan, geeft dat een 
erg onrustig beeld. De aandacht van de lezer wordt ernaartoe gezogen. Dat leidt 
behoorlijk af. Lees de zinnen op de volgende pagina eens hardop. Ze staan in 
een essay van Oliver Sacks, een beroemde neuroloog die in Nederland bekend 
werd door de verfilming van zijn boek Awakenings.
Het essay heeft de titel ‘In de rivier van het bewustzijn’ (Eos magazine, juli-sep-
tember 2005, p. 74-82).
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–  Wij zijn de regisseurs van onze eigen film – maar tegelijk ook de acteurs.

–  Gewoonlijk ervaren wij de wereld als een film die vloeiend aan ons voorbijtrekt – maar 

soms hapert de projector.

–  Is de tijd één vloeiend geheel, of lijkt zij meer op een opeenvolging van losse 

momenten – zoals de kralen van een halsketting?

–  De film – met zijn snelle opeenvolging van thematisch verwante afbeeldingen, 

door het gezichtspunt en de opvattingen van de regisseur aaneengeknoopt tot een 

verhaal – is helemaal geen slechte metafoor voor de stroom van het bewustzijn. 

En de technische en conceptuele technieken die bij een film worden gebruikt – in- 

en uitzoomen, fade, in elkaar overlopen, weglaten, toespelingen, associaties 

enzovoort – vormen een vrij natuurgetrouwe nabootsing van het stromen en 

wervelen van ons bewustzijn. Misschien is dat geen toeval.

(Kijk ook even bij de informatie verderop in dit hoofdstuk over het verbindings-
streepje en afkortingsstreepje.)

Onmisbare komma
Een komma is onmisbaar in de volgende situaties:

		Als je twee persoonsvormen achter elkaar ziet staan; dat gebeurt als de bijzin 
vóór de hoofdzin staat. Als service aan de lezer zet je er een komma tussen, 
zodat hij kan zien wát bij de hoofdzin hoort, en wát bij de bijzin.

 Wie hier ruzie maakt, is nog niet jarig.

 Wie de schoen past, trekke hem aan.

 Omdat je zo vaak te laat komt, krijg je een wekker van me.

 Als je met mij op vakantie gaat, zul je wat beleven!

 Hoewel de film bijzonder traag was, ben ik toch niet weggegaan.

		Als een persoonsvorm volgt op een voltooid deelwoord dat hoort bij de 
werkwoordgroep uit een voorafgaande bijzin:

 Wie die kortsluiting heeft veroorzaakt, zullen we nooit weten.

 De reizigers die naar Thailand zijn geweest, hebben prachtige opnames gemaakt.

		Op de plaats waar je een bijzin áchter een (niet al te korte) hoofdzin mon-
teert.

Nederlanders stemmen niet meer hun leven lang op dezelfde partij, omdat zij bij 

iedere gang naar de stembus opnieuw willen bekijken welke partij hun belangen het beste 

behartigt.

Nina rookt rustig tien sigaretten per dag, hoewel ze weet dat het slecht is.
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		Vóór een bijzin waarin je iets ‘algemeens̓  zegt over mens, dier, plant of ding/
zaak; de uitspraak heeft betrekking op de hele genoemde groep, of benoemt 
een algemeen aanvaarde of voor de lezer al bekende eigenschap (een zoge-
noemde uitbreidende bijzin).

 Sinaasappels, die veel vitamine C bevatten, zijn goed voor ieders gezondheid.

 Consumenten, die steeds mondiger zijn geworden, geloven niet iedere reclame-uiting.

  Onze abonnees, die gemiddeld hoger zijn opgeleid, vonden het onderzoek erg 

informatief.

  Laat je hier de eerste komma weg, dan gaat de uitspraak die je doet in de bij-
zin alleen over een beperkte groep sinaasappels, consumenten of abonnees. 
Met de bijzin baken je nu een specifieke groep af (een zogenoemde beper-
kende bijzin). Zie hierover ook: Beroemdste komma.

  Meer informatie over de uitbreidende en beperkende bijzin vind je in para-
graaf 4.3.3.

		Als je een zin begint met een ‘los’ woord:

 Ja, dat is zo. Verrassend, wat een opkomst! Heerlijk, zo lang uitslapen. Nee, dank je.

		Als je iemand aanspreekt:

 Marcel, kom je morgen bij mij eten?

 Kom je morgen bij mij eten, Marcel?

 Mijnheer Hoekstra, mag ik u iets vragen?

  In een opsomming; de stukjes die deel uitmaken van de opsomming zijn 
hier onderstreept.

a Hier verkopen ze drie soorten bier: Heineken, Amstel en Grolsch.

b  Product, prijs, plaats en promotie vormen de vier p’s die in de marketingmix een rol 

spelen.

c  Wij kunnen nooit onpartijdige, passieve toeschouwers zijn. Elke waarneming, elk 

tafereel geven wij zelf vorm, of we dat nu willen of niet, of we het beseffen of niet.

d  Ik heb geen zin meer om op te staan, ik heb nergens trek in, ik heb al mijn afspraken 

afgezegd en ik voel me totaal overbodig. Kortom: ik ben er slecht aan toe.

Bestaat een opsomming uit drie of meer delen, dan zet je voor het laatste deel 
altijd ‘en’ in plaats van een komma: je geeft daarmee aan dat je aan het einde 
van de reeks bent gekomen.
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In zin a en b gaat het om losse begrippen, zelfstandige naamwoorden.
In zin d zie je dat de opsomming bestaat uit vier complete zinnen, die allemaal 
op eenzelfde manier zijn opgebouwd. Het geheel vormt één lange, samenge-
stelde zin. Door de komma’s tussen de zinnen benadruk je dat het je om een 
opsomming te doen is. 
In de volgende zin is daar geen sprake van en kun je dus ook niet zomaar kom-
ma’s gebruiken:

Máxima was in haar vorige leven een feestbeest, zij is de vrouw van prins Willem-

Alexander, haar eerste dochtertje noemde ze Amalia.

In zin c zien we drie verschillende situaties waarin een komma nodig is:

1 Een opsomming van bijvoeglijke naamwoorden:

 Wij kunnen nooit onpartijdige, passieve toeschouwers zijn.

De lezer begrijpt nu dat ‘wij’ als toeschouwers nooit onpartijdig én nooit pas-
sief kunnen zijn. Als er geen komma zou staan, begrijpt de lezer dat ‘wij’ wel 
passieve toeschouwers kunnen zijn, maar nooit onpartijdig.

Wij kunnen nooit onpartijdige passieve toeschouwers zijn.

Vergelijk ook deze formuleringen:

a Zij wonen in een sfeervol oud huis. (niet in een sfeervol nieuw huis)

b Zij wonen in een sfeervol, oud huis. (het huis is sfeervol én oud)

c Hij is aardig snel en behulpzaam. (hij is behoorlijk snel en behulpzaam)

d Hij is aardig, snel en behulpzaam. (hij is aardig én snel én behulpzaam)

Ook hier is het duidelijk dat je de zinnen 1 en 3 heel anders moet voorlezen dan 
2 en 4.

2 Een opsomming van woordgroepen:

 Elke waarneming, elk tafereel geven wij zelf vorm.

3 Een opsomming van bijzinnen:

 (...) of we dat nu willen of niet, of we dat beseffen of niet

De twee onderstreepte stukjes spelen in hun geheel een rol in de opsomming. 
In dit geval hoef je voor het tweede en vierde of dan ook geen komma te zetten; 
komma’s zouden hier de samenhang en de vaart uit de zin halen.
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1.5.3 De dubbele punt: een stuwende kracht

Als je een dubbele punt gebruikt, zeg je eigenlijk tegen de lezer: let op, hier komt 
belangrijke informatie. Je duwt hem als het ware vooruit naar de informatie die 
volgt.

Dat kan een opsomming zijn, of een uitleg:

1a Wij willen in de herfst naar een zonnig eiland: Kreta of Madeira.

1b Wij willen in de herfst naar een zonnig eiland, namelijk naar Kreta of Madeira.

2a Hij komt steeds te laat: zijn wekker is kapot.

2b Hij komt steeds te laat. Zijn wekker is namelijk kapot.

3a Ik koop altijd bij de Aldi: dat scheelt me bakken geld.

3b Ik koop altijd bij de Aldi. Dat scheelt me namelijk bakken geld.

De a-versie is steeds korter (en krachtiger) dan de b-versie. In zin 2 en 3 maak je 
met de dubbele punt van twee losse zinnen één langere zin. Voor de lezer bete-
kent dit dat hij beide stukjes met dezelfde adem kan ‘lezen’. Hij vertaalt de dub-
bele punt vanzelf met ‘namelijk’; je zet de lezer dus aan het werk, en dat houdt 
hem scherp.

Ook gebruik je de dubbele punt als je iemands gedachten, gevoelens of woor-
den wilt weergeven:

4a Je bedoelt eigenlijk: laat ze hun gang maar gaan.

4b Je bedoelt eigenlijk dat we ze hun gang maar moeten laten gaan.

5a Ze zei hatelijk: ‘Wie het laatst lacht, lacht het best.’

5b Ze zei hatelijk dat wie het laatst lacht, altijd het beste lacht.

6a Er is niemand die zegt: het moet zo.

6b Er is niemand die zegt dat het zo moet.

7a Oscar zegt: ‘Het moet zo.’

7b Oscar zegt dat het zo moet.

In de a-zinnen gaat het om een directe weergave (de directe rede), in de b-
zinnen om een indirecte weergave (de indirecte rede). Het is duidelijk dat de 
a-versie het levendigst overkomt bij de lezer. In 4a en 6a zijn geen aanhalingste-
kens nodig. Het is namelijk niet duidelijk dat iemand deze woorden ook echt zo 
heeft uitgesproken. In 5a en 7a is dat wel het geval. In deze gevallen begin je het 
citaat met een hoofdletter.
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1.5.4 De puntkomma: living apart together

Als je een puntkomma gebruikt, zeg je eigenlijk tegen de lezer: wacht even, ik 
wil nog iets toevoegen aan wat ik net gezegd heb. Het heeft er zoveel mee te 
maken, dat ik het niet in een aparte zin stop, maar samen met het voorgaande 
als één geheel wil presenteren. Maar: het verband laat je de lezer zelf ontdekken. 
In plaats van een hoofdzin met bijzin (de a-versie), compleet met voegwoord, 
formuleer je de b-versie: een samengestelde zin met twee hoofdzinnen (zie pa-
ragraaf 4.2). Na de puntkomma zet je géén hoofdletter.

1a  Hij komt steeds te laat, omdat zijn wekker kapot is.

1b  Hij komt steeds te laat; zijn wekker is kapot.

2a Ik koop altijd bij de Aldi, hoewel die niet bij mij in de buurt is.

2b Ik koop altijd bij de Aldi; toch is die niet bij mij in de buurt.

3a  De meeste jonge Nederlandse ontwerpers nemen de productie van hun kleding nog 

persoonlijk ter hand, omdat ze geen personeel hebben dat die taak kan overnemen.

3b  De meeste jonge Nederlandse ontwerpers nemen de productie van hun kleding nog 

persoonlijk ter hand; ze hebben geen personeel dat die taak kan overnemen.

Als je de zinnen hardop leest, hoor je duidelijk verschil. De a-zin zet je hoog in, 
en je eindigt laag; bij de komma neem je een kleine pauze.
De b-zin zet je hoog in, je pauzeert even bij de puntkomma en eindigt met het 
laatste woord weer een beetje in de hoogte. Vreemd, maar zo blijken Nederlan-
ders dat te doen.
Dat betekent dat je met de puntkomma een prachtig instrument in handen 
hebt om wat variatie aan te brengen in de standaard zinsmelodie die de meeste 
zinnen nu eenmaal hebben. Men beweert wel eens dat je aan het gebruik van de 
puntkomma kunt zien of iemand een geroutineerd schrijver is.

In de praktijk blijkt dat je soms zowél een puntkomma áls een dubbele punt 
kunt gebruiken, bijvoorbeeld in de zinnen 1b en 3b. Je kunt dan kiezen: stuur je 
de lezer vooruit, of laat je hem even wachten?
In de volgende voorbeelden is er geen keuze mogelijk:

1  Dagblad De Pers meldt: ‘Jonge vrouwen zijn massaal aan het racefietsen geslagen.’

2 Kortom: een minderheidskabinet is zo slecht nog niet.

3 Het klantenbestand wordt opgeschoond; iedere twee jaar doen we dat.

4  Zij is een voorstander van kernenergie; tegenstanders kunnen haar argumenten niet 

weerleggen.

J
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Structuur in opsomming
Met een puntkomma kun je structuur aanbrengen in een opsomming waarvan 
de onderdelen hele zinnen zijn:

a  In het laatste hoofdstuk van mijn scriptie presenteer ik mijn conclusies; ik laat zien 

wat de beperkingen zijn geweest van mijn onderzoek; ik doe suggesties voor 

vervolgonderzoek.

Als je hier komma’s gebruikt, ga je de zin anders voorlezen:

b  In het laatste hoofdstuk van mijn scriptie presenteer ik mijn conclusies, ik laat zien 

wat de beperkingen zijn geweest van mijn onderzoek en ik doe suggesties voor 

vervolgonderzoek.

Als je zin b voorleest, haal je maar één keer adem, aan het begin. Prima, maar 
wel vermoeiend voor de lezer. Je maakt de tekstmelodie gevarieerder als je een 
puntkomma inlast, zoals in zin a; daarmee geef je de lezer gelegenheid opnieuw 
adem te halen, terwijl hij tegelijkertijd kan zien dat er nog een aanvulling komt 
op wat hij net heeft gelezen.
Je kunt de delen van de opsomming ook onder elkaar zetten. Dat maakt het wel 
zakelijker.

In dit laatste hoofdstuk van mijn scriptie presenteer ik:

–  mijn conclusies

–  de beperkingen van het onderzoek

–  mijn suggesties voor vervolgonderzoek.

Als je een opsomming presenteert, maak je het als volgt gemakkelijk voor de 
lezer:

		Je zorgt ervoor dat de aanloopzin perfect aansluit bij elk van de onderdelen.

		Bestaan de onderdelen uit losse woorden, dan sluit je alleen het laatste onderdeel af 

met een punt (zoals in het voorbeeld hierboven).

		Bestaan de onderdelen uit langere stukjes, maar zijn het geen complete zinnen, dan 

sluit je ieder onderdeel af met een puntkomma. Alleen achter het laatste onderdeel 

zet je een punt. Je gebruikt aan het begin van een onderdeel geen hoofdletter.  

Een voorbeeld:

  Nare ziektes kun je voorkomen door:

  –  niet te dik te worden;

  –  gezond en gevarieerd te eten;

  –  niet meer dan twee glazen alcohol per dag te drinken.

		Bestaan de onderdelen uit een complete zin (of uit meer zinnen) dan gebruik je de 
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normale interpunctie: ieder zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt 

(zoals in de opsomming die je nu aan het lezen bent).

1.5.5 Aanhalingstekens: zo gezegd, zo gedaan

Bij de bespreking van de dubbele punt is het al ter sprake gekomen: je gebruikt 
aanhalingstekens als je letterlijk gaat opschrijven wat iemand heeft gezegd of 
heeft geschreven.

Jeroen zei gisteren: ‘Je bent helemaal niet mijn vriendin; je bent een vriendin.’

De aanloop naar het citaat kan allerlei vormen aannemen:

De studenten zeiden: ...

Veel auteurs hebben er in positieve zin over geschreven: ...

Ze vertelde wat ze had meegemaakt: ...

In haar rapport stelde de commissie het volgende vast: ...

De manier waarop iemand iets zegt, kun je al aangeven in het woord dat je 
kiest: je kunt iemand bijvoorbeeld iets laten vertellen, roepen, schreeuwen, 
snauwen, sissen, dreigen of beloven.

Naomi dreigde: ‘Nooit zal ik je met rust laten!’

‘Jij bent ook snel van je stuk te brengen’, snauwde hij.

In de flaptekst van het boek Hoe ik nu leef van Meg Rosoff wordt Renate Dor-
restein geciteerd; haar naam staat daar onder het citaat.

‘Dit is een loepzuiver en tijdloos verhaal over liefde, verlies en overleven in 
tijden van oorlog. Een roman om levenslang in je hart te sluiten en om ein-
deloos cadeau te doen aan alle kleine en grote mensen die weten wat het be-
tekent om verliefd te zijn. Generaties zullen van dit boek genieten: het wordt 
geheid een klassieker.’
Renate Dorrestein

Dubbel of enkel?
Om meteen maar een misverstand uit de weg te ruimen: het maakt niet uit of 
je enkele of dubbele aanhalingstekens gebruikt. De dubbele vallen alleen wat 
meer op. Als je bijvoorbeeld een heel gesprek wilt weergeven, een dialoog, 
waarin twee mensen om de beurt iets zeggen, wordt het nogal druk op het pa-
pier. Vergelijk de twee versies van hetzelfde fragment:

“Het komt goed met je”, zei ik. “Je moet ergens doorheen.”

“Er is zoveel veranderd”, zei hij. “Ik kan het allemaal niet meer overzien.”
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“Maar wij blijven toch bij elkaar?”, vroeg ik ongerust.

“Ja, natuurlijk”, zei hij. “Ik zou niet weten wat ik zonder jou zou moeten beginnen!”

“Ach David,”antwoordde ik, “overdrijf nou niet zo!”

Dit ziet er veel rustiger uit:

‘Het komt goed met je’, zei ik. ‘Je moet ergens doorheen.’

‘Er is zoveel veranderd’, zei hij. ‘Ik kan het allemaal niet meer overzien.’

‘Maar wij blijven toch bij elkaar?’, vroeg ik ongerust.

‘Ja, natuurlijk’, zei hij. ‘Ik zou niet weten wat ik zonder jou zou moeten beginnen!’

‘Ach David,’ antwoordde ik, ‘overdrijf nou niet zo!’

Aan het begin van het citaat gebruik je het tekentje dat is toegewend (een 
‘zesje’), aanhaling openen, aan het eind aanhaling sluiten (een ‘negentje’). De 
kromming staat nu de andere kant op. De tekstverwerker geeft vaak eenvou-
dige streepjes (zie de voorbeeldzinnen).

Vroeger zette men de aanhaling openen nog wel beneden op de regel; nu alleen 
nog maar bovenaan. Dat heeft een praktische reden: de tekstverwerker doet het 
alleen op deze manier.

Discussie
Een punt van discussie in de taalboeken is de plaats van de komma die je ziet 
staan aan het eind van het eerste stukje van het citaat: moet die vóór of juist ná 
het sluitteken? Wat doet die komma daar eigenlijk?

‘Er is zoveel veranderd,’ zei hij zuchtend.

Of doe je het zó:

≠ ‘Er is zoveel veranderd’, zei hij zuchtend.

Die komma geeft de overgang aan van de gesproken woorden naar de woorden 
die alleen maar geschreven zijn, in dit geval: zei hij zuchtend.
Je ziet dat de punt waarmee je normaal gesproken iedere zin afsluit, in het citaat 
ontbreekt. Het zou ook een beetje veel van het goede worden:

  ‘Er is zoveel veranderd.’, zei hij zuchtend.

Een punt en een komma achter elkaar geven de lezer twee tegengestelde signa-
len: stoppen en doorgaan. Dat werkt niet. Er is dus iets voor te zeggen om die 
punt gewoon weg te laten. De komma achter het sluitteken geeft de overgang 
aan naar de kernzin zei hij zuchtend. Deze visie zie je terug in de voorbeeldzin-
nen hierboven.
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Als het geciteerde stukje een volledige zin is, is dat duidelijk. Maar wat doe je als 
je het citaat onderbreekt met iets als zei hij? Dat komt er dan als volgt uit te zien:

‘Er is zóveel veranderd’, zei hij, ‘dat ik het overzicht ben kwijtgeraakt.’

In dit geval komt er ook een komma achter hij, om de overgang te markeren 
naar het vervolg van de geciteerde zin.
De eerste komma zet je alleen vóór het sluitteken als die komma hoort bij de 
geciteerde zin:

‘Esther, zou je met mij naar Parijs willen?’, vroeg hij.

‘Esther,’ vroeg hij, ‘zou je met mij naar Parijs willen?’

‘Morgen gaan we naar Parijs’, zei hij.

‘Morgen’, zei hij, ‘gaan we naar Parijs.’

Deze manier van citeren wordt door veel beroepsschrijvers gehanteerd. Toch 
zijn er mensen die de eerste komma in alle gevallen binnen het sluitteken zet-
ten. Dus ook in dit geval:

‘Er is zoveel veranderd,’ zei hij zuchtend.

Wat doe je met uitroeptekens en vraagtekens in een citaat? Die kun je niet zo-
maar weglaten.

a ‘Er is zoveel veranderd!’, riep hij uit.

b ‘Waarom kun je het ook nooit met me eens zijn?’, zuchtte hij.

c Riep hij echt: ‘Ik vermóórd je nog eens!’?

d Vroeg hij zomaar: ‘Wil je met me trouwen?’

In zin d zou je én de vraag én het citaat met een vraagteken moeten afsluiten. 
Maar dat vinden de interpunctiedeskundigen (en de lezers ook) overdreven. 
De regels zijn:

		Voor en na de aanhaling komt nooit hetzelfde teken.
		Na een afhaling komt nooit een punt.

De verschillen zijn soms wel erg subtiel. Als je boeken van verschillende uitge-
vers naast elkaar legt, is de kans groot dat je op allerlei verschillen in de inter-
punctie stuit. In zinnen als a en b bijvoorbeeld laat men vaak de komma na de 
afhaling weg.
Gelukkig maakt het niet zoveel uit hoe je dit doet, als je het maar consequent 
doet. De lézer zal over deze komma in een citaat niet zo gauw struikelen.



42
G e w o o n  g o e d  N e d e r l a n d s

Citaat in citaat
Soms wordt het puzzelen: je citeert iemand die zelf ook weer iemand anders ci-
teert. In zo’n geval gaat het erom dat je de lezer laat zien dat er een verschil is:

“Gisteren kwam ik Fatima tegen,” vertelde Melissa. “Fatima zei tegen me: ‘Jij stelt je ook 

altijd zo verschrikkelijk aan.’ Nou vráág ik je!”

‘Gisteren kwam ik Fatima tegen’, vertelde Melissa. ‘Fatima zei tegen me: “Jij stelt je ook 

altijd zo verschrikkelijk aan.” Nou vráág ik je!’

Hoe pak je het aan als je alleen maar een stukje wilt citeren, en niet een hele 
zin?

‘Gisteren kwam ik Fatima tegen, die zei dat ik me “niet zo verschrikkelijk moest 

aanstellen”. Nou vráág ik je!’

De woorden van Fatima vormen nu geen hele zin; een hoofdletter en een punt 
zijn dan ook niet nodig.

Het kan toevallig zo uitkomen dat het einde van het ‘binnencitaat’ samenvalt 
met het einde van de hele uitspraak. Je moet dan op dezelfde plek twee citaten 
afsluiten. Dat is even wennen, maar het is wel logisch. De lezer rekent er ook op 
dat je alles keurig afsluit: zo bewaart hij het overzicht.

‘Gisteren kwam ik Naïma tegen, die zei dat ik me “niet zo verschrikkelijk moest 

aanstellen”.’

Benadrukken van een woord of groepje woorden
Als je een woord extra wilt benadrukken, kun je het tussen aanhalingstekens 
zetten. Meestal gebruik je daarvoor de ‘enkele’ aanhaling. Ook als je een woord 
op een bijzondere manier wilt gebruiken, bijvoorbeeld ironisch, kun je dat op 
deze manier aangeven.

Dit gedrag noem ik nou niet bepaald ‘beschaafd’.

Deze zomer heb ik een bijzonder ‘boek’ gelezen. Het bestond helemaal uit lege pagina’s 

die je zelf mocht invullen. Alleen de hoofdstuktitels waren aangegeven.

Over het gebruik van citaten lees je meer in paragraaf 4.5.
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1.5.6 De apostrof: een catastrofe?

Is het zo erg met dat kleine kommaatje, de apostrof, dat je van een catastrofe 
moet spreken?
In het Engels schijnt dat zo te zijn. Radiopresentator en schrijfster Lynne Truss 
schreef daar een spraakmakende verhandeling over: Eats, Shoots & Leaves. 
Miljoenen lezers verslonden dit boek. Voor de Nederlandse markt maakte 
Wim Daniëls een bewerkte vertaling onder de titel: Eten, vuren en beuken. 
Keiharde regels voor interpunctie (Prometheus, Amsterdam 2004). In Neder-
land is het niet zo erg met die apostrof, maar toch goed voor een paar misver-
standen. Het zijn weliswaar spellingkwesties – en daar gaat dit hoofdstuk niet 
over – maar het gaat toch om een signaal waar de lezer een interpretatie aan 
verbindt. Dus een paar voorbeelden zijn hier op hun plaats.

A’dam, R’dam: als je dit hardop leest, vul je vanzelf aan: Amsterdam, Rotter-
dam.
Maar bij woorden als ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, ’s avonds, ’s morgens en 
’s middags lees je de ‘s’ gewoon aan het woord vast, alsof er staat smorgens, of 
sgravenhage.
De hooggeplaatste komma geeft aan dat je iets hebt weggelaten. Bij het laatste 
rijtje woorden staat ’s voor des, een ouderwetse naamvalsvorm: de haag van de 
graaf, het bos van de hertog. Net zoals in ‘de brief des konings’. Bij de tijdsaan-
duidingen betekent het: in de morgen, in de middag, in de avond. De apostrof 
hoort dus direct vóór de ‘s’ te staan, en niet erachter, zoals veel mensen denken 
en schrijven:   s’morgens, s’middags en s’avonds.

Het kommaatje (geen komma’tje!) moet bovendien met de bolle kant naar 
rechts staan (een ‘negentje’). Probleem is dat het programma Word automa-
tisch op deze positie het tekentje andersom plaatst, als een aanhalingsteken. 
Voor het omdraaien heb je altijd een extra handeling nodig.

Een ander misverstand kan ontstaan in de volgende situaties:

Dit is Jans’ jas of Jans jas, Hans’ brief of Hans brief, Ans laptop of Ans’ laptop.

Van wie is nu die jas, die brief of die laptop? Van Jan of van Jans, van Han of 
van Hans, van An of van Ans? Als de auteur het goed doet, heeft de lezer geen 
probleem. De ‘s’ waarmee we aangeven dat iemand iets bezit (de bezitters-s), 
schrijven we namelijk gewoon aan de naam vast. Staat daar al een s-klank, dan 
gebruiken we een apostrof. Net zoals in Alex’ bruid.
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Anders dan je misschien zou denken, komen veel spellingregels voort uit de 
behoefte van de taalgeleerden om het voor de lezer makkelijk te maken. Liggen 
er uitspraakproblemen op de loer? Dan zorgen ze ervoor dat er geen misver-
stand mogelijk is. Een voorbeeld:
Veel zelfstandige naamwoorden (woorden waar je de, het of een voor kunt zet-
ten) hebben een meervoudsvorm met een s:

kalenders, broers, zusters, moeders, ooms, bloesems, varkens

Maar: eindigt een zelfstandig naamwoord op een van de klinkers a, i, o, u of y, 
dan kan er een uitspraakprobleem ontstaan:

cameras, fotos, autos, hortensias, agendas, skis, paraplus, radios, babys

Daarom plaatst men hier graag een apostrof voor de s:

camera’s, foto’s, auto’s, hortensia’s, agenda’s, ski’s, paraplu’s, radio’s, baby’s

In het hoofd van de lezer blijft de laatste letter van het woord nu precies zo klin-
ken als in het enkelvoud, en dus herkent hij het woord onmiddellijk. Probleem 
opgelost.
Met de -e, -é, -ee en -eau is er geen probleem: mythes, cafés, abonnees, cadeaus. 
Daar is een apostrof dus ook niet nodig. De leestekens die we gebruiken, moe-
ten wel functioneel zijn, vinden de taalgeleerden én de lezers.

Hetzelfde probleem doet zich voor als je een bezitters-s wilt plaatsen achter een 
eigennaam die eindigt op a,i,o,u of y:

Chinas bijdrage, Olgas vrienden, Ottos auto, Ebus boek, Dickys vriend

De lezer moet de naam makkelijk kunnen herkennen. De oplossing is ook de-
zelfde: een apostrof vóór de s plaatsen:

China’s bijdrage, Olga’s vrienden, Otto’s auto, Ebu’s boek, Dicky’s vriend

1.5.7 Het beletselteken: niet meer dan drie ...

Een zin kun je afsluiten met drie puntjes, niet meer en niet minder. Na het 
voorafgaande woord typ je een spatie, tussen de puntjes zelf niet. Als de punt-
jes aan het eind van een zin staan, hoeft er natuurlijk niet nóg een punt achter. 
Wel kun je er een vraagteken of uitroepteken achter zetten.

En toen verscheen er een geheimzinnig licht in de kamer ...

Allemachtig, was me dat schrikken ...!

Waarom heb je dat nou niet eerder gezegd ...?
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Welk signaal kun je de lezer geven met dit teken?

		Met die puntjes nodig je de lezer uit om zelf verder te denken; je roept er een 
bepaalde spanning mee op. Je kunt er ook iets mee suggereren:
 

 Directeuren van woningbouwverenigingen hebben écht een vet salaris nodig ...

		Met puntjes kun je een gedachtegang even onderbreken en voor een onver-
wachte wending zorgen:

 Sporten is gezond ... als je niet overdrijft. 

		Je kunt een onverwachte voortzetting/verrassing voorbereiden met puntjes:

  Afslanken is een nationale sport ... al zou je dat niet zeggen als je op het strand 

rondkijkt.

		Je kunt met puntjes de (denk)pauzes in een gesprek aangeven.

Een van de grootste schrijvers uit de Nederlandse literatuur, Louis Couperus 
(1863-1923), was gek op de gedachtepuntjes. Zijn psychologische romans staan 
er vol mee. Lees eens dit fragment, uit Eline Vere (Verzameld werk, deel 1. G.A. 
van Oorschot, Amsterdam 1975).
Couperus schreef dit in 1889, maar nu nog zullen veel lezers het gevoel herken-
nen.

(De oude moeder van Paul praat tegen haar zoon.) 
Ach, ik neem het je niet kwalijk, dat je zo bent; jullie zijn tegenwoordig al-
lemaal zo, jullie stellen geen vertrouwen in je ouders ... En het doet toch zo 
goed je uit te storten bij iemand, die van je houdt ... En wie kan zoveel van je 
houden als je moeder ... Maar neen, je zwijgt, je bent zo diplomatisch moge-
lijk ... Altijd zwijgen, alles verzwijgen, en wanneer je spreekt, niets zeggen ... 
Zo zijn jullie allemaal ... Je leeft niet meer met elkaar ... Ieder denkt aan zich-
zelve, ieder heeft zijn eigen plezier en zijn eigen verdriet ... Ach, het zal wel zo 
moeten, het zal wel niet anders kunnen. Maar het is zo treurig ...

Ten slotte kun je de puntjes nog gebruiken als je de lezer zelf een woord wilt 
laten aanvullen; alleen in dit geval zet je de puntjes direct achter de laatste let-
ter die je zelf opschrijft.

Wil je godver... nou even naar me luisteren of niet?
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1.5.8 Het weglatingsteken: er staat niet wat er staat (...)

Met (...) kun je een stukje van een geciteerde tekst weglaten als je dat niet nodig 
hebt.

‘Onze kennis over de werking van de menselijke geest is in korte tijd dramatisch 

veranderd. (...) De fundamenten van de “oude psychologie” komen nu onder vuur te 

liggen. (...) Bestaat er nog een vrije wil? Wat is het bewustzijn? Deze revolutie raakt de 

kern van onze persoonlijkheid (...).’

Als je dit doet, moet je er wel voor zorgen dat de tekst die overblijft goed aan-
sluit.

1.5.9 Accenten: om naar te luisteren

Sommige woorden in onze taal hebben we overgenomen uit een andere taal, 
bijvoorbeeld uit het Frans. Die woorden nemen in eerste instantie de accenten 
mee die ze in hun eigen land (en ook in het gastland) nodig hebben voor een 
correcte uitspraak. Bijvoorbeeld:

café, comité, crème, prostitué (een man), gêne, enquête, cliëntèle, première, procédé, 

paté

In de spelling van 1 augustus 2006 wordt de schrijfwijze van twee van deze 
woorden aangepast: cliëntèle wordt clientèle, en procédé wordt procedé. Vooral 
in het eerste geval zal het voor beginnende lezers lastig zijn om de goede uit-
spraak te leren.
Raakt een woord echt ingeburgerd, dan besluiten de taalgeleerden dat we de 
accenten helemaal weg kunnen laten; we lijven het in bij onze eigen woorden-
schat. Dat is bijvoorbeeld al gebeurd met de volgende woorden:

contrôle werd controle

ragoût werd ragout

dépôt werd depot

entrecôte werd entrecote

De nieuwe regels voor de spelling, die vanaf eind 2005 zijn vastgelegd in de 
Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje), hebben nogal wat discus-
sies losgemaakt. De bedoeling van de spellingscommissie was onder meer om 
een aantal regels te vereenvoudigen, maar dat pakt niet altijd even gelukkig uit. 
Dat bijvoorbeeld de appèlplaats de appelplaats is geworden, gaat veel taalge-
bruikers een brug te ver.
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Geen wonder dat het Genootschap Onze Taal – samen met de redacties van 
toonaangevende dag- en weekbladen en enkele uitgevers – een alternatieve 
woordenlijst heeft samengesteld, bekend als het Witte Boekje (augustus 2006).
Hierin staat glashelder beschreven in welke gevallen een lezersvriendelijke 
spelling mogelijk en nuttig is. Daarnaast staat altijd ook de officiële spelling 
van het Groene Boekje vermeld.

We gebruiken een accent natuurlijk ook om woorden te benadrukken. Daar-
voor gebruiken we alleen het schuine streepje naar rechts:

Méén je dat nou?

Kun je niet een béter voorbeeld bedenken?

Heeft hij zijn dochter echt Míéntje genoemd?

Alleen als je een klank wilt nabootsen, zoals in hè of blèren, gebruik je het 
streepje de andere kant op. Want er is wel degelijk verschil tussen Hé en Hè ...

Ook voor het gebruik van accenten geldt: overdaad schaadt. Het maakt de tekst 
héél onrustig. Je moet er níét aan dénken dat er in íédere zin een accentteken 
staat. De lezer wordt er knéttergek van, en functionéél is het alláng niet meer ...

1.5.10  Het streepje om iets te verbinden

In het Nederlands schrijven we woorden die samen een nieuw begrip vormen, 
bij voorkeur aan elkaar vast – anders dan in het Engels. Soms hebben we daar-
bij een verbindings-s nodig, ook weer om de uitspraak makkelijker te maken.

huis + deur > huisdeur

inkomsten + belasting > inkomstenbelasting

beroep + opleiding > beroepsopleiding

eerste jaar + student > eerstejaarsstudent

Soms levert dat voor het ‘lezend oog’ vreemde situaties op:

jazz + zanger > ≠   jazzzanger

pop + opera > ≠   popopera

Of dubbelzinnigheden:

massage + bed > ≠   massagebed

massa + gebed > ≠   massagebed
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In zo’n verwarrende situatie kun je beter het verbindingsstreepje gebruiken:

massage-bed, massa-gebed, jazz-zanger, pop-opera

Hetzelfde doe je als je merkt dat in een woord dat uit twee stukjes bestaat twee 
klinkers op elkaar dreigen te botsen die voor een uitspraakprobleem kunnen 
zorgen:

≠   lilaachtig > lila-achtig

 ≠   operaachtig > opera-achtig

 ≠   maffiaachtig > maffia-achtig

 ≠   bureauinhoud > bureau-inhoud

 ≠   gummijas > gummi-jas

 ≠   skiinstructeur > ski-instructeur

Wel is het handig om te weten dat de nieuwe spellingregels (nsr) het gebruik 
van het verbindingsstreepje zo veel mogelijk willen terugdringen. Als er geen 
uit spraakproblemen zijn, komen de woorden zonder streepje aan elkaar, ook al 
ziet het er in het oog van de lezer soms vreemd uit:

geleiachtig, cameraopstelling, radioantenne, coauteur, miniuitrusting, quasionschuldig

Even wennen is het ook in samenstellingen als de volgende:

concept + tekst > was eerst concept-tekst> nsr: concepttekst

student + assistent > was eerst student-assistent> nsr: studentassistent

ontwerp + overeenkomst > was eerst ontwerp-overeenkomst> nsr: ontwerpovereenkomst

Rode Kruiszuster (was vroeger: Rode-Kruiszuster)

de 4 meiherdenking (was vroeger: de 4 mei-herdenking)

Maar je kunt natuurlijk het zekere voor het onzekere nemen; als je de samen-
stellende delen voor de lezer écht wilt benadrukken, schakel je het streepje ge-
woon weer in.

De nieuwe spelling heeft het streepje niet overál verbannen:

oer + Hollands > oer-Hollands

(alle andere samenstellingen met oer schrijf je zonder streepje, bijvoorbeeld oerknal, 

oerlelijk, oerinstinct)

oud + leerling > oud-leerling

niet + roker > niet-roker

ex + echtgenoot > ex-echtgenoot

J



D e n k e n ,  p r a t e n ,  s c h r i j v e n
49

In samenstellingen met een aparte letter, een symbool of een afkorting blijft het 
ook staan:

hbo-student, 10%-regeling, A4-formaat, x-as, tv-kijker, iq-test, pc-netwerk

Ook in uitdrukkingen die je als één geheel wilt zien, kun je het streepje inscha-
kelen:

een-twee-drie, het doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeggevoel

het kijk-mij-eens-intelligent-uit-de-hoek-komengedrag

Ook op het punt van het verbindingsstreepje zijn de nieuwe spellingregels niet 
altijd lezersvriendelijk, en zelfs niet consequent. In ieder geval hebben lezer én 
schrijver tijd nodig om eraan te wennen. Details over de nieuwe spellingregels 
vind je in het Witte Boekje, het Groene Boekje en op www.taalunieversum.nl. 
Op de website www.onzetaal.nl kun je op de voet volgen hoe taalgebruikers de 
nieuwe spelling ervaren. 

1.5.11  Het streepje om iets weg te laten

Als je niet twee keer achter elkaar hetzelfde woord wilt gebruiken, kun je een 
verkorte route volgen: je laat er eentje weg, en in plaats daarvan zet je een 
streepje. Dat kan goed in dit soort gevallen:

het omroep- en programmablad van de vpro (omroepblad en programmablad)

een koffie- en soepautomaat (een automaat die koffie en soep produceert)

de voor- en nadelen (de voordelen en de nadelen)

in voor- en tegenspoed (in voorspoed en in tegenspoed)

In gevallen als de volgende werkt het alleen maar verwarrend:

de belasting- en technische dienst (belastingdienst is één woord, technische dienst niet)

de dood- en andere straffen (de doodstraf en andere straffen)

het omroep- en het democratische bestel (omroepbestel is één woord)

Zie over dit streepje ook paragraaf 4.4.1, over samentrekkingen.

1.5.12 Het trema: scheiding van lettergrepen

Ook weer om de uitspraak van een woord te verduidelijken, gebruiken we een 
trema:

oriëntatie (niet: orientatie)

beïnvloeden (niet: beinvloeden)

financiële (niet: financiele)

J
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Als je een woord aan het einde van de regel moet afbreken en de letter met 
trema schuift door naar de volgende regel, kun je dat trema gewoon weglaten. 
De lezer splitst het woord toch al op de juiste plaats op.

Tot slot
Alle leestekens zijn er primair om de lezer te helpen bij zijn ‘zware’ en niet altijd 
makkelijke taak: snel een tekst kunnen overzien en begrijpen wat er wordt ge-
communiceerd. Lukt het je als schrijver om de lezer daarbij ook nog plezierig 
te stemmen, niet te vervelen en misschien een beetje te amuseren, dan is dat 
mooi meegenomen. Je maakt de cirkel rond: het geschreven woord wordt op 
zijn beurt weer food for thought.

Opdrachten

(uitwerkingen vind je op de website)

1 Volg het spoor van de leestekens

Volg in onderstaande tekst het spoor van de leestekens op de voet. Ga precies 
na waarom elk leesteken staat waar het staat, en of je het daarmee eens kunt 
zijn. Probeer ook andere mogelijkheden uit.

De Fransoos rijdt roekeloos

‘Ze rijden hier heel roekeloos. Vooral die jonge jongens proberen je voort-
durend van de weg te duwen.’ Aan het woord is een Nederlandse vrouw met 
twee kinderen. Haar man vindt het niet zo erg en ziet niet zo veel verschil 
met Nederland. ‘Het is hier alleen wat directer. Je hebt meer bumperklevers 
en je wordt eerder gesneden.’ Zijn buurman is het er niet mee eens. ‘Je hebt 
hier meer ruimte en de wegen zijn perfect, daar kunnen wij nog een puntje 
aan zuigen. Maar verder rijden de Fransen als imbecielen. Ze kijken niet uit, 
geven geen richting aan, zodra ze een gaatje van een meter zien, duiken ze 
erin, ze voegen in via de vluchtstrook en ga zo maar door. Over het algemeen 
zijn Hollanders veel beheerster in het verkeer. Het niveauverschil vind ik 
enorm.’
Dit harde oordeel contrasteert met de opgewekte geluiden die de Franse au-
toriteiten de laatste jaren over het rijgedrag van hun burgers laten horen. Het 
aantal verkeersdoden per jaar is drastisch gedaald, nadat er langs de wegen 
meer dan duizend flitspalen zijn geplaatst. De anwb heeft ook in de gaten 
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dat er in Frankrijk iets is veranderd en waarschuwt zijn leden voor het ‘veel 
scherpere toezicht’ op het ‘harde, sportieve rijden’. Nederlanders in Frank-
rijk vrezen vooral de hoge boetes, de Fransen zelf zijn vooral benauwd voor 
het verliezen van ‘punten’. Sinds 1992 krijgt iedere automobilist in Frankrijk 
namelijk twaalf punten, die je in een mum van tijd kunt verspelen met over-
tredingen. Als je niet helemaal stil staat voor een stopbord, kost je dat al vier 
punten! Toen de pakkans nog klein was, lag niemand daar wakker van, maar 
sinds de komst van de flitspalen is dat veranderd. Op feestjes is het een vast 
onderwerp van gesprek: wie dreigt er zijn rijbewijs kwijt te raken?
Deze aanpassing van het rijgedrag vormt voor de Fransen een enorme breuk 
met het verleden. In de jaren zeventig hoorde hard rijden er gewoon bij; het 
zorgde voor een gevoel van vrijheid. En dat mocht wat levens kosten: jaarlijks 
zo’n 18.000 mensen, de inwoners van een kleine provincieplaats. Achter het 
stuur kruipen met alcohol op was volkomen normaal. Ging het mis en vielen 
er doden, dan beschouwde de rechter alcoholgebruik zelfs als verzachtende 
omstandigheid! Dat ontbrekende normbesef bij de elite manifesteerde zich in 
nog twee eigenaardigheden. Op de nationale feestdag, 14 juli, was het de ge-
woonte verkeersovertreders massaal amnestie te verlenen. En volksvertegen-
woordigers hadden er een handje van de bekeuringen van familie of relaties 
met een eenvoudig telefoontje naar het politiebureau ongedaan te maken. Al 
met al geen reden voor de Fransen om respect te hebben voor de regels.
De flitspalen hebben ook aan deze kleine corruptie een einde gemaakt. De 
processen-verbaal vallen nu automatisch bij de mensen op de deurmat. Geen 
bevriende politicus kan daar nog wat tegen doen. Een zwak punt blijft echter 
het alcoholgebruik, of liever gezegd: de controle daarop. Natuurlijk zou alco-
holcontrole ’s nachts en in het weekend moeten plaatsvinden, maar de Franse 
politie doet dat liever bijvoorbeeld op dinsdagochtend. Waarom? Dan hoeven 
de instanties de controlerende agenten geen dubbele compensatie te geven 
voor gemaakte overuren ...

(verkorte bewerking van een artikel van Fokke Obbema in de Volkskrant van 15 
juni 2005)

2 Experiment met leestekens

Je ziet hier een fragment uit het boek Hoe ik nu leef, van Meg Rosoff. Vertaald 
door Jenny de Jonge, voor uitgeverij Pimento (Amsterdam 2004).
De vijftienjarige Amerikaanse Daisy wordt door haar vader en stiefmoeder 
voor een tijdje naar familie in Engeland gestuurd, vooral omdat ze heel slecht 
met die stiefmoeder kan opschieten. Ze voelt zich opstandig, onhandig maar 
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vooral onzeker. Je leest hier de eerste pagina’s, waarin Daisy jou haar verhaal 
begint te vertellen.
‘Daisy’ schrijft associatief, dicht tegen spreektaal aan. Er worden minder lees-
tekens gebruikt dan je gewend bent. Je zou het denktaal kunnen noemen. Welk 
effect heeft dat op jou?

1 Ik heet Elisabeth, maar niemand heeft me ooit zo genoemd. Mijn vader 
keek even naar me toen ik geboren werd en moet gedacht hebben dat ik het 
gezicht had van een deftig en droevig iemand zoals een ouderwetse koningin 
of een overleden persoon, maar ik ben heel gewoon geworden, niks bijzon-
ders. Mijn leven was ook heel gewoon. Van begin af aan meer een Daisy dan 
een Elisabeth.
Maar de zomer dat ik naar Engeland ging om bij mijn familie te logeren ver-
anderde alles. Dat kwam voor een deel door de oorlog, die wel meer dingen 
veranderd zal hebben, maar van het leven voor de oorlog weet ik sowieso niet 
veel dus dat telt niet mee voor mijn verhaal, wat dit is. Voor het grootste deel 
veranderde alles door Edmond. En het kwam zo.

2 Ik kom uit dat vliegtuig, ik vertel zo waarom, en sta op het vliegveld van 
Londen om me heen te kijken naar een wat oudere vrouw die ik van foto’s ken 
en die mijn tante Penn is. De foto’s zijn van vroeger, maar ze leek een type voor 
een grote halsketting en platte schoenen, en misschien zoiets als een strakke 
zwarte of grijze jurk. Maar dat is nattevingerwerk omdat ze altijd alleen maar 
met haar gezicht op de foto’s stond.
Hoe dan ook. Ik kijk en kijk en iedereen gaat weg en mijn mobiel doet niks en 
ik denk O Fijn, nu laten ze me ook op het vliegveld in de kou staan dat maakt 
dan twee landen waar ze me niet moeten, en dan zie ik dat iedereen weg is be-
halve dat joch dat op me afkomt en zegt Jij moet Daisy zijn. En als ik opgelucht 
kijk doet hij dat ook en zegt Ik ben Edmond.
Hallo Edmond, zei ik, aangenaam, en ik bekijk hem even goed om te zien of ik 
een idee kan krijgen van wat mijn nieuwe leven bij mijn tante gaat worden.
Laat ik voor ik het vergeet vertellen hoe hij eruitziet want dat is niet precies 
wat je van een doorsneeveertienjarige zou verwachten met zijn sigaret en 
haar dat eruitziet alsof hij er zelf in het pikkedonker in heeft zitten hakken, 
maar afgezien daarvan lijkt hij sprekend op zo’n straathond, je weet wel die je 
bij het hondenasiel tegenkomt en die iets hoopvols en liefs heeft en zijn neus 
meteen in je hand duwt nadat hij met een soort waardigheid naar je toe is ge-
komen en waarvan je gelijk weet dat je hem mee naar huis zult nemen. Nou, 
zoiets.
Behalve dat hij mij mee naar huis nam.
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Ik neem je koffer wel, zei hij en hoewel hij ongeveer een meter korter is dan ik 
en armen heeft die niet dikker zijn dan een hondenpoot, pakt hij mijn koffer 
maar ik pak hem terug en zeg Waar is je moeder, zit ze in de auto?

En hij lacht en neemt een trekje van zijn sigaret wat ik – ook al weet ik dat je 
van roken doodgaat en zo – een beetje stoer vind, maar het kan best dat alle 
kinderen in Engeland sigaretten roken. Ik zeg niks voor het geval dat alge-
meen bekend is dat de leeftijd voor roken in Engeland rond de twaalf ligt en ik 
door er een punt van te maken uiteindelijk voor gek sta terwijl ik hier krap vijf 
minuten ben. Hoe dan ook, hij zegt Mam kon niet naar het vliegveld komen 
omdat ze zit te werken en je bent je leven niet zeker als je haar onderbreekt 
terwijl ze zit te werken en verder leek het of iedereen ergens anders was dus 
ben ik maar hiernaartoe gereden. (...)

Hoe ik nu leef werd heel enthousiast ontvangen door de pers en de lezers. De 
weinig conventionele manier van denken en doen van de hoofdpersoon Daisy 
wordt nog eens versterkt door de ongewone presentatie van de zinnen. Dat doet 
wel een extra beroep op de lezer: die moet zich veel meer inspannen om Daisy’s 
gedachten te volgen. Sommige lezers vinden dit te ver gaan, en haken af. Ande-
ren worden er juist door meegezogen in de gedachtewereld van Daisy, en lezen 
het boek in één ruk uit. Hoewel het een boek is voor wat oudere kinderen, zijn 
er ook veel volwassenen die het lezen.
Als je leestekens gaat toevoegen op de plaatsen waar we dat gewend zijn, krijg je 
een heel ander effect. Doe maar eens een stukje.

3 Welke leestekens zou jij hier plaatsen?

1 Hij riep Hier krijg ik de grootste problemen mee.
2 Esther vroeg hij zou je met mij een weekje naar Parijs willen.
3 De minister zei de staatssecretaris heeft zich vergist.
4 Wie dat verraad heeft gepleegd antwoordde hij zullen we nooit weten.
5 De partij die de meeste stemmen krijgt mag de minister-president leveren.
6 Nederlandse studenten die ambitieus zijn lopen graag stage in de VS.
7 Wij gaan naar een zonnig eiland Kreta Madeira of Madagascar.
8  Hier formuleer ik kort mijn bevindingen een uitgebreid verslag van het on-

derzoek vindt u op de site.
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4 Gedachteflits omzetten in woorden

Gedachten gaan nog niet met de snelheid van het licht, maar het scheelt niet 
veel. Een plaatje is in staat je in één oogopslag een verhaal te vertellen.
Schrijf eens uit wat er allemaal tegelijk door je hoofd schiet als je het volgende 
plaatje ‘leest ,̓ met de bekende boerka-vrouwen van striptekenaar Sigmund. 
Het werd gepubliceerd in de Volkskrant, in de tijd van de heftige discussies over 
de nieuwe spellingregels.

5 Schrijven voor tv-presentatoren

Het volgende fragment komt uit Zappen doe je zo, van Paul Brill (Mets en 
Schilt, Amsterdam 2004). Lees de tekst hardop voor. Wat valt je op? Welke in-
grepen zou jij doen als je deze tekst vanaf autocue wil laten voorlezen?

Autocue

Dagelijks gestelde vraag in Hilversum: staat het op autocue? De autocue stelt 
de presentator van een programma in staat om teksten voor te dragen zonder 
die uit het hoofd te leren of op een papier te kijken. Ze worden namelijk gepro-
jecteerd op een monitor (eigenlijk een spiegel) die voor de camera is geplaatst. 
De kijker ziet er niets van. De tekstregels worden op leessnelheid naar boven 
gerold. Er bestaat ook een eenvoudiger uitvoering, waarbij de presentator zelf 
een pedaal bedient.
Bijna iedereen is het erover eens dat de autocue een uitkomst is voor pro-
gramma’s waarin veel feitelijke mededelingen moeten worden gedaan (zoals 
nieuws en actualiteitenrubrieken). Maar de meningen lopen uiteen over de 
vraag of de autocue onder alle omstandigheden een prettig middel is. Sommi-
ge presentatoren vinden de autocue dodelijk voor de sfeer die hun programma 
uitstraalt. Kwinkslagen en spitsvondige formuleringen kunnen gemakkelijk 
platvallen wanneer ze (te) duidelijk worden opgelezen.
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Iemand die vrijwel nooit met de autocue werkt is Mart Smeets. (...)
Maar er zijn ook presentatoren en verslaggevers die geen twee zinnen uit-
spreken die niet op autocue staan. (...) (p. 12)

Wil je echt leren schrijven voor radio en tv, dan zijn er verschillende boeken 
met handige tips.
Sander Simons zegt in Radio- en televisiejournalistiek (Boom Onderwijs, Am-
sterdam 2004):

‘De zinsbouw van spreektaal is anders, en de kunst is om luisterteksten zó te 
maken dat je precies tussen echte spreektaal en boekentaal inzit. Het hoofd-
doel blijft: de luisteraar of kijker moet meteen begrijpen waar het over gaat: 
hij hoort het tenslotte maar één keer!’ (p. 82)


