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blank of wit een taalstrijd met een politieke ondertoon - bij ons speelt het geen rol op de redactie is de reactie van rtl
aan nieuwsuur ook bij het ad komt de kwestie wit of blank niet voor in hun stijlboek zegt redacteur rennie rijpma, begin een
zin nooit met 7 schrijfregels om aan je - in het stijlboek van de volkskrant staat vermijd cijfers aan het begin van een zin
100 meter achter de drone staat niet mooi, komma tussen twee werkwoordsvormen taaladvies net - vraag komt er in
een samengestelde zin een komma tussen twee werkwoordsvormen die bij de verschillende zinnen horen zoals toen ze dat
verteld had begon iedereen te juichen, komma voor en taaladvies net - antwoord in nevengeschikte zinnen is een komma
voor het voegwoord en meestal overbodig maar niet altijd gebruik van de komma is aan te raden in lange zinnen of als er
kans op een verkeerde lezing bestaat toelichting een oude schoolregel luidt dat je nooit een komma voor en mag zetten die
regel is te verklaren een komma wordt gebruikt wanneer je een pauze hoort en bij het voegwoord en, casper reinders
mensen reguliersdwarsstraat in - noa moko 2000 2007 ondertussen had hij in new york het in 1998 geopende restaurant
lot 61 ontdekt dat n van de allereerste loungezaken ter wereld was daarna wist hij het zeker hij wilde ook zo n mooie zaak
ook wilde hij weer terug naar amsterdam om daar een dergelijke zaak van internationale allure te beginnen
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