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Woordsprong
In de rubriek 

‘Woordsprong’  

maandelijks aan-

dacht voor de  

oorsprong van  

allerlei woorden. 

HANS BEELEN EN 

NICOLINE VAN DER SIJS

acteurs brachten deze tekens, 

‘distinctiones’ genaamd, zelf aan 

in hun geschreven rolteksten. Op 

dit gebruik gaat het van oor-

sprong Latijnse woord interpunc-

tie terug, waarvan de letterlijke 

betekenis is: ‘het plaatsen van 

punten tussen de woorden’. 

 In het christendom werden de 

Grieks-Romeinse distinctiones na-

der uitgewerkt. Bijbelverzen wer-

den op zangerige wijze voorge-

dragen, en met het oog op de 

vereiste stemmodulaties werden 

boven de pauzetekens accent- 

tekens geplaatst. Het vraagteken 

en het uitroepteken zijn beide 

ontstaan als combinatie van een 

pauzepunt met een boogje dan 

wel een streepje, die beide een 

stemrijzing weergeven.

 Een uitroepteken dat mis-

schien wel het oudste van Europa 

kan worden genoemd, staat in 

het Evangeliarium van Egmond, 

een handschrift dat in het jaar 

975 door graaf Dirk en gravin Hil-

degard van Holland geschonken 

werd bij de inwijding van de ab-

dijkerk van Egmond. In Matteüs 

3:14 is Johannes de Doper ver-

baasd dat Jezus zich door hem 

wil laten dopen. Hij spreekt tot 

hem: “et tu venis ad me” (‘en dan 

komt u naar mij’). In het Evange-

liarium is achter dit zinnetje een 

punt geplaatst, maar door een 

andere hand is later boven de 

punt een accent aangebracht, om 

ervoor te zorgen dat de uitroep 

van verwondering bij het voor- 

lezen op de juiste manier werd 

geïntoneerd.

Wonder-teken

In middeleeuwse handschriften 

bleef interpunctie vooralsnog 

schaars. Pas in de Renaissance 

gaan humanisten als Petrarca 

over het uitroepteken theoretise-

ren en verschijnt het in gedrukte 

vorm. De oudste vermelding in 

het Nederlands is te vinden in het 

boekje Nederlandsche spellynghe 

(1550) van de Gentse drukker en 

schoolmeester Joos Lambrecht. 

Hij vermeldt dat het leesteken 

“ghemaakt aldus ! es in Latine 

ghenaamd Admiratio, dats ver-

wonderinghe”. In deze periode is 

de aanduiding van het leesteken 

teeken van verwonderen of ver-

wonderingsteeken, iets later ook 

wonder-teken. Een van de eerste 

auteurs die er systematisch ge-

bruik van maken, is de Ouden-

aardse rederijker Matthijs de Cas-

telein. In zijn Const van Rhetori-

ken (voltooid in 1548, gedrukt in 

1555) komt het voor bij kreten als 

Hellaes! (Helaas!) en Aey my vrau 

Venus wat doet ghy my plaghen!

 Echt ingeburgerd in het Neder-

lands raakt het uitroepteken, dat 

nu de naam roepteeken krijgt, in 

de zeventiende eeuw. Dat zien 

we aan de verschillende bijbels. 

De Statenvertaling van 1637 is de 

eerste bijbel met uitroeptekens, 

welgeteld 320. Elf jaar later, in 

1648, heeft de lutherse bijbelver-

taling er al 1469. De Herziene 

Statenvertaling (2010) heeft er 

inmiddels 1714 en voorziet ook de 

allereerste woorden van God van 

een uitroepteken: “Laat er licht 

zijn!”

 In de negentiende eeuw raakt, 

naast uitroepingsteeken, de term 

uitroepteeken ingeburgerd. De 

naam is evenals het Engelse ex-

clamation mark, het Duitse Aus-

rufezeichen en het Franse point 

d’exclamation een leenvertaling 

van het humanistisch-Latijnse  

signum exclamationis.

Irritatie

Anno 2017 staat enthousiasme à 

la Drs. P tegenover irritatie over 

veelvuldig gebruik. Op haar life-

style-website Famme.nl verzucht 

Muriel Oonincx: “Mensen die te 

veel uitroeptekens gebruiken: 

stop daarmee!!!” Die ergernis  

bestaat al sinds de negentiende 

eeuw. In de Provinciale Overijssel-

sche en Zwolsche Courant van 2 

april 1888 staat te lezen: “Het 

hoofd van den wijze is vol vraag-

teekens; vol uitroepteekens het 

hoofd van den dwaas.”   <

“B
ij schrik, verbijstering 

of enthousiasme / Bij 

brandalarm, gelach of 

felle haat / Bij aanvalskreet of  

uiting van orgasme / Geheid, dat 

er een uitroepteken staat”. Zo be-

zingt Drs. P in zijn lied ‘Uitroep-

teken!’ gebruiksmogelijkheden 

van dit “onmisbare” leesteken. 

Als voorbeelden vermeldt hij: 

“Ontaarde booswicht! Leve de 

Chinezen! / Te gek! Hojo! Laat 

schallen nu de luit! / In prijs ver-

laagd! De Here zij geprezen! / Ha 

ha ha ha! Free kick! Daar komt 

de bruid!”

 Ook al is het uitroepteken niet 

meer weg te denken, taalhisto-

risch gezien is het een betrekke-

lijk jong verschijnsel. Oude 

schrijfmachines hadden er, an-

ders dan voor het vraagteken, 

geen aparte toets voor. Het uit-

roepteken zelf is een paar hon-

derd jaar oud.

Stemmodulaties 

In de klassieke oudheid was er 

nog geen sprake van interpunc-

tie. Alle woorden werden simpel-

weg achter elkaar gezet, ZON-

DERSPATIESENALLEENMAAR-

HOOFDLETTERS. In de derde 

eeuw voor Christus werd een sys-

teem ontwikkeld voor het decla-

meren van teksten op het toneel. 

Het bestond uit drie tekens: een 

lage punt (.), een middenpunt 

(·), en een hoge punt (·). Hier-

mee werden korte, middellange 

en lange pauzes aangegeven. De 

Het uitroepteken
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