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Taalstukken

René Appel

Alles over het Nederlands van nu

In Taalstukken neemt taalwetenschapper en schrijver René Appel de lezer mee in de zeer

diverse wereld van het hedendaagse Nederlands. Zijn tocht voert ons langs het vocabulaire van

verschillende media, de taal van de leden van het Koninklijk Huis, straattaal en Nederengels,

tot de verbale strapatsen van politici die bepaalde vragen liever niet beantwoorden, en de taal

van vloggende influencers. De lezer leert over de uitroeptekendichtheid en clichés in de taal van

‘de bladen’, over strooiwoorden als ‘eigenlijk’ en ‘ergens’ en onzekerheidsformules als ‘zeg maar’

en ‘soort van’, over patronen in ruzies voor de Rijdende Rechter, over ‘Oliebollerie’ en

‘Snacktaria’ en nog veel meer vermakelijke en interessante aspecten van het Nederlands.

Taalstukken van René Appel is voor iedereen die geïnteresseerd is in de vaak vermakelijke en

verrassende eigenaardigheden van ons belangrijkste communicatiemiddel, de Nederlandse taal.

Taalstukken. Stukken en stukjes over taalverschijnselen die je stukken van taal kunt noemen.
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‘René is een lopende encyclopedie, een taalwonder, een verhalenverteller, een
man met humor, een man met ruimte voor verschillende meningen, een man
met een bijzonder gehoor, maar bovenal een levensgenieter!’
— Caroline Damwijk

‘René Appel luistert dwars door ons heen en schrijft daar scherpzinnig over.’  
— Frits Spits

René Appel (Hoogkarspel, 1945) behoort al meer dan 25 jaar tot de top van de Nederlandse

thrillerauteurs. Hij won De Gouden Strop twee keer – met De derde persoon en Zinloos geweld

– en werd talloze malen voor deze prijs genomineerd. In totaal heeft René Appel meer dan een

kwart miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen. Sinds 2003 is

hij fulltime schrijver.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Lenstra: mlenstra@amboanthos.nl
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