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1 Inleiding

Leestekens zijn het hang-en-sluitwerk van de taal. Ze zijn bedoeld 

om de structuur van een tekst, in het bijzonder van zinnen, te 

verduidelijken.

In dit boek wordt ingegaan op alle leestekens die in het Nederlands 

worden gebruikt: punten, komma’s, uitroeptekens, vraagtekens, 

dubbele punten, puntkomma’s, haakjes, streepjes, schuine strepen, 

aanhalingstekens en apostrofs. Verder komen rekenkundige tekens, 

valutatekens, emoticons en andere symbolen aan bod. Ook accenten 

en trema’s komen kort ter sprake, hoewel die eigenlijk onder de spel-

lingregels vallen.

De volgende vragen komen in dit boek aan bod:

 ■ Wanneer gebruik je welke leestekens?

 ■ Waar komen ze te staan?

 ■ Welke leestekens zijn te combineren (en hoe)?

 ■ Hoe zien ze eruit?

 ■ Waar hoort rond de leestekens een spatie?

Voor veel leestekenkwesties bestaan geen officiële regels, maar dat wil 

niet zeggen dat iedereen ‘zomaar wat mag doen’. In dit boek worden 

vooral adviezen gegeven, waarbij zo veel mogelijk aansluiting wordt 

gezocht bij de praktijk. Waar de praktijk lijkt te botsen met tradities 

en oude conventies, is geprobeerd een goed evenwicht te vinden. Dit 

leidt soms tot stellige uitspraken (iets is goed of fout) en soms tot 

voorzichtige adviezen (iets verdient de voorkeur, maar een andere 

oplossing is ook gebruikelijk en is niet fout).
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2 Punten

2.1 Inleiding

Een punt gee8  het einde van een zin of een afgekort woord aan, en 

hee8  nog enkele andere functies. In dit hoofdstuk komt ook de com-

binatie van drie punten – het beletselteken – ter sprake; zie § 2.5.

Over het algemeen roept het gebruik van de punt niet zo veel vragen 

op. Het combineren van de punt met andere leestekens kan soms wel 

lastig zijn.

2.2 Aan het einde van een zin

2.2.1 Algemeen 

De punt is het meestgebruikte leesteken om een zin af te sluiten. Hij 

staat gewoonlijk na een neutrale, mededelende zin; na een vraag komt 

een vraagteken, na een uitroep een uitroepteken (zie hoofdstuk 4). Na 

de punt hoort één spatie:

 ■ Het is mooi weer vandaag. Ik ben blij dat ik niet hoef te werken.

In plaats van een punt kan soms een puntkomma   worden gebruikt; 

die gee8  een wat nauwer verband aan tussen twee mededelingen. De 

punt kan meestal niet worden vervangen door een komma. Het ver-

schil is vaak te horen: voor een komma gaat de zinsmelodie een beetje 

omhoog, voor een punt (en in mindere mate voor een puntkomma) 

gaat ze juist omlaag. Enkele voorbeelden van goede zinnen:

 ■ Het is mooi weer vandaag, zoals Willemijn al had voorspeld.

 ■ Door persoonlijke omstandigheden kan ik morgen niet bij de vergade-

ring zijn; hopelijk kan ik de volgende keer wel.

 ■ Door persoonlijke omstandigheden kan ik morgen niet bij de vergade-

ring zijn. Hopelijk kan ik de volgende keer wel.

 ■ Dankzij uitgebreide controles doet de server het weer. Er kunnen nog 

wat storingen optreden, maar dat zullen er niet veel zijn.
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Zinnen als de volgende worden in verzorgd en formeel taalgebruik af-

geraden (een zin als de bovenste is overigens niet ongewoon in ‘snelle’ 

reclametaal):

 ■ Het is mooi weer vandaag. Zoals Willemijn al had voorspeld. In haar 

weerpraatje van gisteravond.

 ■ Door persoonlijke omstandigheden kan ik morgen niet bij de vergade-

ring zijn, hopelijk kan ik de volgende keer wel.

 ■ Dankzij uitgebreide controles doet de server het weer, er kunnen nog 

wat storingen optreden. Maar dat zullen er niet veel zijn.

In hoofdstuk 3 wordt uitgebreider ingegaan op komma’s, in hoofdstuk 

6 op puntkomma’s.

Let op:

Ook na een internetadres of e-mailadres    aan het einde van een 

zin komt een punt (of een ander zinseindeteken):

 ■ Meer informatie vindt u op www.onzetaal.nl/advies.

 ■ Kijk jij vaak op Nu.nl? Nee, maar wel op Buienradar.nl!

 ■ Meld u aan via info@onzetaal.nl. U krijgt dan een 

bevestigingsmail.

Zonder de punt zou de nieuwe zin direct achter het mailadres 

staan (Meld u aan via info@onzetaal.nl U krijgt dan een bevesti-

gingsmail); dat is niet alleen incompleet, maar ook verwarrend.

Het gebruik van de punt kan in e-mails een nadeel hebben. Apps 

en programma’s die internetadressen ‘herkennen’, maken er au-

tomatisch een link van; er zijn programma’s die de zinseindepunt 

als deel van het adres zien, waardoor de link niet werkt. Wie dit 

per se wil voorkomen, kan een spatie tussen het adres en de punt 

plaatsen: Meld u aan via info@onzetaal.nl . U krijgt dan een beves-

tigingsmail. Erg fraai is deze oplossing echter niet.

2.2.2 Titels, koppen, bijschriften, voetnoten en streamers

Boektitels, hoofdstuk- en paragraa8 itels, tabeltitels  , enz. zijn geen 

‘echte’ zinnen. Daarom krijgen ze geen zinseindepunt; zie bijvoor-

beeld de hoofdstuk- en paragraa8 itels in dit boek. Een vraagteken 
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of uitroepteken is wel mogelijk; zie § 4.1.4. Dit geldt ook voor koppen 

(en tussenkopjes) van artikelen in kranten en tijdschri8 en en bijvoor-

beeld op websites.

 ■ Een kruisweg van alledaags leed

 ■ Functies van het beletselteken

Een bijschri8      bij een foto of a~ eelding krijgt bij voorkeur wel een 

punt (of ander zinseindeteken), ook als het geen volledige grammati-

cale zin bevat. Bij zeer korte bijschri8 en kan de punt wegblijven; dit is 

een kwestie van huisstijl.

 ■ Een man bidt in een vluchtelingenkamp bij Falluja.

 ■ Joseph Luns in zijn werkkamer.

 ■ Joseph Luns in zijn werkkamer

Voetnoten worden doorgaans als volledige zin behandeld, dus met 

een hoofdletter aan het begin en een punt aan het einde. Als voet-

noten erg kort zijn, bijvoorbeeld als ze alleen een literatuurverwijzing 

bevatten, kan ervoor worden gekozen de punt achterwege te laten. 

Het verdient de voorkeur in de hele tekst een zo consequent mogelijk 

systeem aan te houden.

 ■ ¹ Een voetnoot wordt vaak aangeduid met een cijfer.

In streamers  – citaten die opvallend worden vormgegeven en los van 

de tekst staan – krijgt elke zin een punt (of een ander zinseindeteken).

 ■ In streamers krijgt elke zin een punt.

2.2.3 Aanhalingstekens en haakjes aan het eind van een zin

Na een punt aan het eind van de zin kan in sommige gevallen nog een 

aanhalingsteken of een haakje sluiten volgen.

Aanhalingstekens na een punt kunnen voorkomen in zinnen die een 

citaat bevatten dat op een punt eindigt (omdat het een of meer hele 

zinnen bevat). Als het einde van dat citaat samenvalt met het einde 

van de overkoepelende zin, komen de aanhalingstekens sluiten na de 

leestekens-got-3.indd   15 14-07-16   09:59


