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Een woordje vooraf

Dag beste lezer,
Jij hebt dit boek in je handen genomen. Sterker nog: je hebt het open
gedaan en leest nu het voorwoord. Dat betekent dat je op zijn minst 
nieuwsgierig bent naar onze leestekens. Prachtig. Dan neem je het 
me vast niet kwalijk dat ik met de deur in huis val en je meteen even 
vertel wat je van de rest van dit boek mag verwachten. Het is een 
praktische gids, dus je komt te weten hoe je de verschillende lees
tekens gebruikt en waar die dingen allemaal goed en handig voor 
zijn. Onder het kopje ‘Wees de scherpslijper te slim af’ ontdek je de 
fijnere kneepjes van het schrijversvak, onder ‘Geheugensteuntje’ de  
toepassingen die wat meer uitleg nodig hebben. Onder ‘Planeet Cijfer’ 
 vertel ik je wat sommige leestekens in de wereld van de cijfertjes, 
getallen en wiskunde te zoeken hebben en onder ‘In English, en 
français, auf Deutsch’ kom je te weten hoe anders of hetzelfde de  
regels zijn in – natuurlijk – het Engels, Frans en Duits. Om het wat 
concreet te maken, schotel ik je tussendoor ook wat leuke weetjes en 
anekdotes voor.

Onze leestekens zijn natuurlijk ook niet plots uit de lucht komen 
vallen. Sommige leestekens zijn stokoud, enkele duizenden jaren 
zelfs, andere zijn wat jonger. Elk leesteken heeft in ieder geval zijn 
eigen unieke verhaal. En elk verhaal verklaart waarom we onze 
leestekens gebruiken zoals we ze nu gebruiken. Daarom vind je me
teen na dit voorwoord alle wilde avonturen van de punt, de komma 
en al hun familieleden door de eeuwen heen. Er komen drukkers, 
schrijvers, onderwijzers, koningen en monniken in voor. Geen rin
gen of draken, helaas. Je kunt niet alles hebben.

Hoewel ze al eeuwenlang hun nut bewijzen, hebben leestekens 
vandaag de dag hun reputatie niet mee. Ze zijn saai en lastig. Nie
mand kan echt uitleggen waar ze precies voor dienen, maar je krijgt 
het wel meteen te horen als er een komma, punt of uitroepteken te 

Miet Ooms - tot in de puntjes.indd   13Miet Ooms - tot in de puntjes.indd   13 14-12-2021   11:4014-12-2021   11:40



14

veel of te weinig staat. Daar kunnen die arme puntjes, kommaatjes 
en streepjes zelf natuurlijk niets aan doen. Ze willen immers alleen 
maar helpen. Ze blazen zuurstof in de tekst, zorgen voor structuur, 
geven aan waar een zin eindigt en wanneer die een mededeling is 
en wanneer een vraag. Het Genootschap Onze Taal noemt ze in hun 
recente gids Leestekens ‘het hang en sluitwerk van de taal’. Dat is 
niet niks. Hoog tijd dus om die reputatie wat op te poetsen en dat 
hang en sluitwerk sexy te maken.

Toegegeven, sexy is misschien wat hoog gegrepen. Het blijven 
natuurlijk leestekens. Maar dat betekent niet dat ze per definitie 
vervelend en saai moeten zijn. Met de juiste insteek kun je er zelfs 
plezier aan beleven, neem dat maar van mij aan. Ik heb er immers 
net een boek over geschreven. En uit ervaring kan ik je verzekeren: 
ook lastige onderwerpen blijven hangen als je ontdekt hoe leuk ze 
zijn.

Er bestaan natuurlijk al recente interpunctiegidsen. Heel hel
der, compleet en oerdegelijk. De perfecte handleidingen voor dat 
hang en sluitwerk, zodat woorden niet scheef gaan hangen en zin
nen sluitend zijn. Maar ze zijn ook niet meer dan dat. Je gaat er niet 
van glimlachen. Je legt ze niet op je nachtkastje om er ’s avonds voor 
het slapengaan even in te lezen. Daar dient een gids over leestekens 
gewoon niet voor. Dacht ik. Tot ik zelf enkele Engelstalige boeken 
over correcte taal en interpunctie ontdekte die wél leuk leesvoer 
zijn. Het kan dus wel.

Met deze zelfrelativerende interpunctiegids wil ik je laten zien 
dat leestekens niet alleen praktisch en handig zijn, maar dat ze ook 
heel leuk speelgoed kunnen zijn als je ze een beetje beter leert ken
nen. Zodat je hopelijk vanaf nu spontaan begint te glimlachen om 
die eigenwijze komma’s en die gekke aanhalingstekens.

Ik wens je veel nieuwe en opgefriste inzichten waarmee je ie
dereen in je omgeving, inclusief jezelf, versteld laat staan. En veel 
leesplezier erbovenop.
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Er waren eens …  
puntjes, streepjes en krulletjes

Tweede en derde eeuw voor Christus

Aristophanes van Byzantium, de bibliothecaris van de beroemde 
bibliotheek van Alexandrië, ontwikkelt een beperkt leestekensys-
teem voor het Grieks. Dat systeem vormt de basis van onze hui-
dige leestekens. Daarnaast is ook het Oud-Griekse teken diple in 
gebruik: de voorloper van onze huidige haakjes en aanhalingste-
kens.

In de tijd van de Oude Grieken staat de vir eloquentissimus, de 
welsprekende mens, centraal. Wie het goed kan uitleggen en in
drukwekkende toespraken kan houden, maakt veel kans op een 
carrière als senator of op een andere belangrijke functie. Geschrif
ten zijn hieraan ondergeschikt: ze worden voorgelezen en dienen 
als geheugensteuntje of als studiemateriaal om te leren spreken 
in het openbaar. Daarom houden auteurs uit die periode zich he
lemaal niet bezig met de vraag of die geschriften wel leesbaar zijn 
voor buitenstaanders. 

ZESCHREVENALLESGEWOONAANEENINHOOFDLETTER 
SENZONDERSPATIESOFLEESTEKENS. Dat maakt het werk van 
Aristophanes van Byzanthium heel moeilijk. Hij moet als biblio
thecaris van de bibliotheek van Alexandrië die immense verzame
ling teksten beheren. Hij inventariseert en sorteert ze niet alleen; 
hij bestudeert ze ook, adviseert andere onderzoekers en kopieert 
de boekrollen die hij belangrijk genoeg vindt om door te geven aan 
volgende generaties. Hij is er zich dus van bewust dat een tekst een 
stuk beter leesbaar wordt met wat extra structuurelementjes. Daar
om vindt hij zelf een eenvoudig puntensysteem uit, waarmee hij 
pauzes in de tekst aangeeft. Pauzes zijn op zich niets nieuws: elke 
spreker maakt er gebruik van als hij een redevoering houdt of een 
verhaal vertelt. De verdienste van Aristophanes is dat hij die pauzes 
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zichtbaar maakt door middel van drie puntjes: een hoge punt, een 
punt in het midden van de regel en een lage punt. De hoge punt, de 
komma, staat voor de kortste pauze. De middelste punt, de colon, 
is een middellange pauze en de laagste punt, de periodos geeft met 
een lange pauze het einde van een zin aan. Dit zijn de voorlopers 
van onze huidige komma, dubbele punt/puntkomma en punt.

Aristophanes’ systeem wordt opgepikt door de geleerden die 
onderzoek komen doen in de bibliotheek van Alexandrië. Het leeft 
voort tot de Romeinen de wereldheerschappij overnemen van de 
Grieken. De Romeinen nemen wel het alfabet van de Grieken over 
in een wat aangepaste vorm, maar niet de leestekens. Alleen in ge
schriften die als lesmateriaal worden gebruikt, voegen grammatici 
punten toe als pauzetekens. Uiteindelijk raakt Aristophanes’ sys
teem weer voor enkele eeuwen in de vergetelheid.

Behalve de puntjes van Aristophanes zijn er nóg twee OudGriekse 
tekens die vandaag nakomelingen hebben. Het eerste is een klein 
boogje waarmee twee verwante woorden in de Griekse lettersliert 
extra aan elkaar gekoppeld worden. Dat ideetje van Dionysus Thrax 
is de voorloper van ons huidige koppelteken. Het tweede teken is de 
diple. Hoewel Oude Grieken niets hebben met spaties en leestekens, 
beschikken ze wel over een tekentje waarmee ze tussenzinnen en 
belangrijke passages markeren, zoals opmerkingen, citaten en inte
ressante commentaren. Tussenzinnen zetten we tegenwoordig nog 
steeds tussen haakjes en de belangrijke passages tussen aanhalings
tekens. De diple zelf lijkt nog het meest op een enkel vishaakje. Het 
teken heeft twee hedendaagse nazaten: onze haakjes en onze aanha
lingstekens.

Zesde eeuw na Christus

Aartsbisschop Isodorus van Sevilla (560-636) vindt dat de Heili-
ge Schrift begrijpelijk en eenduidig moet zijn en voert daarom het 
systeem van Aristophanes opnieuw in.

Waar in de Klassieke Oudheid alles draait om welsprekend
heid en de welgemikte pauzes die daarbij horen, staat in de vroeg 
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christelijke tijd de taal van de Heilige Schrift centraal. Geschreven 
taal die bedoeld is om in stilte rechtstreeks tot zich te nemen. Het 
gaat hierbij niet alleen over de Bijbel, maar ook over de geschriften 
van de kerkvaders uit de Griekse en Romeinse tijd, zoals Augus
tinus en Hiëronymus. Die teksten worden natuurlijk druk ge
kopieerd en verspreid om het christendom verder uit te dragen en 
juist omdat het over het Woord Gods gaat, moeten dubbelzinnig 
heden en mogelijk verkeerde interpretaties absoluut vermeden 
worden. Magnus Aurelius Cassiodorus ziet in 540 al de belangrijke 
rol die interpunctie hierbij kan spelen. Hij sticht in ZuidItalië de 
abdij van Vivarium en verzamelt een bibliotheek christelijke tek
sten bij elkaar, die hij vervolgens kopieert, redigeert en vertaalt. Hij 
laat alleen ervaren monniken die doordrongen zijn van het belang 
van die interpunctie in de bibliotheek werken. Hij heeft wel een ze
kere invloed op zijn tijdgenoten, maar niet iedereen deelt zijn visie 
op het belang van de cola et commati (punten en komma’s).

Isodorus van Sevilla kent de ideeën en de visie van Cassiodorus 
ook en hij kan zich er wél in vinden. Hij ontdekt ook het puntensys
teem van Aristophanes bij de OudGriekse kerkvaders, die die cor
recte interpretatie zelf natuurlijk ook belangrijk vonden. Isodorus 
neemt hun systeem over en beschrijft het in zijn christelijke en
cyplopedie Etymologiae. Klein detail: Isodorus verwisselt de punt
hoogte van de comma en de colon omdat hij dat logischer vindt. Het 
systeem van Isodorus heeft wel een grote invloed op zijn tijdgeno
ten en opvolgers. Het blijft zelfs enkele eeuwen in gebruik. 

Dankzij Isodorus heeft ook de diple de tand des tijds overleefd. 
Hij beschrijft dat teken in zijn encyclopedie Etymologiae en ver
meldt erbij dat kopiisten van zijn tijd het gebruiken om in kerkelijke 
boeken de aanhalingen uit de Heilige Schrift (de Bijbel) aan te dui
den of te scheiden van de rest van de tekst.

Naast die tekens gebruiken de middeleeuwse monniken ook een 
laag kort streepje dat lijkt op het koppelingsboogje van de Grieken. 
Niet om woorden aan elkaar te koppelen – die schrijven ze gewoon 
aaneen – maar om de link aan te duiden tussen de delen van woor
den die ze afbreken. Het is de voorloper van ons afbrekingsstreepje.
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Zevende tot en met twaalfde eeuw na Christus

In de achtste eeuw ontwerpt Alcuinus, een Angelsaksische ge- 
leerde, in opdracht van Karel de Grote een nieuw schrift: de  
‘Karolingische minuskel’. Het is een cursief schrift waarbij de  
letters aan elkaar geschreven worden. Daardoor zijn de puntjes 
van Isodorus minder zichtbaar en ontstaat er een nieuw lees-
tekensysteem.

In de zevende eeuw al verbinden Ierse en Schotse monniken 
letters via kleine streepjes met elkaar, zetten ze spaties tussen los
se woorden en passen ze het oude systeem van Isodorus aan hun 
verbonden letters aan. De puntjes van Isodorus vallen immers niet 
genoeg op tussen die aaneengeschreven woorden. Als Alcuinus aan 
het einde van de achtste eeuw de Karolingische minuskel ontwerpt, 
baseert hij zich op het werk van zijn voorgangers. Hij verbindt  
de letters niet alleen, maar introduceert ook spaties die de woor 
den van elkaar afzonderen en hij maakt een onderscheid tussen 
hoofdletters (majuskels) en kleine letters (minuskels). Karel de  
Grote maakt dit schrift vervolgens per decreet verplicht in zijn hele 
rijk. Daardoor, en omdat het gemakkelijk te schrijven en goed lees
baar is, wordt het ook snel algemeen geaccepteerd. Scribenten, dat 
zijn de schrijvers van die tijd, vervangen het systeem van Isodorus 
ook hier langzamerhand door hun eigen systemen: combinaties 
van de punt als pauzeteken en verschillende modulatietekens. Een 
modulatieteken is een notatieteken dat al langer in de muziek be
staat en dat het dalen en stijgen van de stem aangeeft. Leestekens 
markeren dus niet alleen pauzes, maar vertellen ook wat de ver
wachte stemhoogte is. Zo is het vraagteken ontstaan: een combina
tie van de punt met het teken voor een stijgende stem. Dit gebruik 
van modulatietekens is niet zo vreemd als je bedenkt dat dergelijke 
teksten vaak tijdens misvieringen gezongen worden.

De meest gebruikte leestekens (positurae) in de middeleeuwen 
zijn: 
    de punctus versus: lijkt sterk op onze puntkomma: . Hij geeft 

aan dat de intonatie moet dalen en er een langere pauze volgt. 
   de punctus interrogativus: . Hij geeft aan dat de zin als vraag 

moet worden opgevat en is de voorloper van het vraagteken. 
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