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Wanneer gebruik je hoofdletters? 
Aan het begin van een zin en bij namen en merken 

In het Nederlands beginnen we iedere nieuwe zin met 
een hoofdletter. En als je dat vergeet tijdens het typen 
van je verslag, verbetert de computer je automatisch. 
Maar het gebruik van hoofdletters is niet altijd zo 
eenvoudig.  

Je kunt hoofdletters in verschillende situaties 
gebruiken. Aan het begin van een zin, zoals we net 
zagen, maar ook bij persoonsnamen en merknamen. 
Hieronder worden de regels rond hoofdletters verder uitgelegd.  

Hoofdletter aan het begin van de zin 
Het bekendst is de hoofdletter van zijn positie aan het begin van elke zin. 
- Deze zin begint met een hoofdletter d. 

Als een zin met een apostrof begint, krijgt het eerste volledige woord de hoofdletter. 
- 'k Denk dat ik deze zin maar eens met een apostrof begin. 

Als een zin met een cijfer of een symbool begint, wordt het eerstvolgende woord met kleine 
letter geschreven. 
- 47 bouwvakkers volgden in de bouwvak een cursus zinsbouw. 

Persoonsnamen 
De voornaam en de familienaam van een persoon schrijven we met een hoofdletter. 

 Herman 
 Herman Heijermans 
 Die goeie ouwe Heijermans 

In Nederland krijgen voorzetsels en lidwoorden in sommige familienamen een kleine letter 
als er een voornaam, initiaal of familienaam aan voorafgaat. 

 Herman van Veen 
 H. van Veen 
 Herman de Kwak van Veen 
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Wanneer de familienaam los gebruikt wordt, dient deze wel met een hoofdletter 
geschreven te worden. 

 Dus jij vindt die Van Veen ook maar een amateur? 

Merknamen en soortnamen 
Merknamen schrijven we met een hoofdletter, soortnamen met een kleine letter. 

 Ik wil graag een Coca-Cola. Nee, ik wil geen andere cola, ik wil de echte, want dat 
proef ik. 

 U heeft alleen Seven-Up? Geen andere up? 

De eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt krijgt een hoofdletter. 

 Ik heb weer problemen met de Belastingdienst. 

Als we verschillende instellingen kunnen noemen met hetzelfde woord, dan is dat een 
soortnaam. Die schrijven we met een kleine letter. 

 De belastingdienst van het oude Rome was door en door corrupt. 

Voor een tijdschrift of een organisatie gebruiken we de schrijfwijze die de oprichter heeft 
gekozen. 

 De Standaard 
 eBay GmbH 
 Onze Taal 
 Café de Pels 

 


