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3 ... voor een citaat4 ... binnen een citaat5
Hij riep: “Wat zeg je? Ik hoor je niet!”
Hij riep: ‘Wat zeg je? Ik hoor je niet!’

Hij riep: “wat zeg je? Ik hoor je niet!”
Hij riep, ‘Wat zeg je? Ik hoor je niet!’

‘‘Wij,’’ zei hij, ‘‘gaan nog niet weg.’’

‘Vroeger,’ begon opa, ‘was alles 
beter!’

“Hoe bedoel je?” vroeg ze. “Dat is 
toch gek?”

overige regels

Aanhalingstekens
Alles wat je als auteur moet weten over aanhalingstekens!

Citeren en benadrukken gedachten

citaatsaanduidingen...

... na een citaat

praten en denken

“Het was een ‘leuk’ feestje gisteren.”
‘Het was een “leuk” feestje gisteren.’

“Het was een “leuk” feestje gisteren.”
‘Het was een ‘leuk’ feestje gisteren.’

Ik wil hier weg, dacht hij.
Ik mis hem, dagdroomde ze.

“Ik wil hier weg,” dacht hij.
‘Ik mis hem,’ dagdroomde ze.

“Ik hou niet van appeltaart,” zei ik.
‘Ik hou niet van appeltaart,’ zei ik.

“Ik ga nog niet naar huis!” riep hij uit.
‘Ik ga nog niet naar huis!’ riep hij uit.

“Wat wil jij vanavond eten?” vroeg ze.
‘Wat wil jij vanavond eten?’ vroeg ze.

“Ik hou niet van appeltaart”, zei ik.
‘Ik hou niet van appeltaart’, zei ik.

“Ik ga nog niet naar huis!”, riep hij uit.
‘Ik ga nog niet naar huis!’, riep hij uit.

“Wat wil jij vanavond eten?”, vroeg ze.
‘Wat wil jij vanavond eten?’, vroeg ze.

“Wij”, zei hij, “gaan nog niet weg.”

‘Vroeger’ begon opa ‘was alles 
beter!’
(de komma’s ontbreken hier)

“Hoe bedoel je?” Vroeg ze. “Dat is 
toch gek?”

6 lang aan het woord
“Ik koop eigenlijk elke week fruit bij
de groenteboer. Het fruit in de 
supermarkt vind ik er nooit zo goed 
uitzien. Bovendien kent de 
groenteboer me.”

“Ik koop eigenlijk elke week fruit bij
de groenteboer.” “Het fruit in de 
supermarkt vind ik er nooit zo goed 
uitzien.” “Bovendien kent de 
groenteboer me.”

7 nieuwe spreker,
nieuwe regel

‘Jan, kom je even?’
‘Nee mam, ik ben bezig!’
‘Maar oma komt zo op visite!’

‘Jan, kom je even?’ ‘Nee mam, ik 
ben bezig!’ ‘Maar oma komt zo 
op visite!’

8 titels
‘‘Gisteren zaten we samen op de 
bank,” vertelde Marit. “Ik las het 
spannende boek Waarom jij? 
terwijl mijn vriend een stuk las in 
De Telegraaf. Ed Sheerans vrolijke 
nummer ‘Shape of you’ was op de 
radio.”

“Gisteren zaten we samen op de 
bank,” vertelde Marit. “Ik las het 
spannende boek “Waarom jij?” 
terwijl mijn vriend een stuk las 
in “De Telegraaf”. Ed Sheerans 
vrolijke nummer Shape of you was 
op de radio.”


