
#2206 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers. 
 

 

www.onzetaal.nl  

 

online versie | afmelden 
   

  Taalpost 
 

2 
JUN 
2020 

  

  

 

Taaltip: werk ze / werkze / werkse 
 

  

Werk ze, in twee woorden, is juist. Het is een combinatie van de gebiedende wijs werk en het 

persoonlijk voornaamwoord ze. Met deze (informele) formulering wens je iemand een goed verloop 

toe van wat het werkwoord uitdrukt. Werk ze betekent dus ‘Werk goed (vandaag)’, ‘Succes met 

werken!’ 

 

Andere voorbeelden zijn eet ze, vergader ze en slaap ze. Overigens zijn deze constructies vooral in 

Nederland gangbaar, in België minder. 

 

Meer informatie staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Naar de basis gaan 
 

  >> Grimes en Musk houden het simpel: roepnaam zoontje is Little X. (Het Laatste Nieuws) 

 >> Henk Wolf neemt u helemaal mee terug naar de basaalste basis van het ontleden. 

(Neerlandistiek) 

  

>> Ineke Sluiter, de nieuwe president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen, leest de klassieken om onze tijd te begrijpen. (Het Parool) 
  

  

 Woorden afschaffen 
 

  

>> Enkele planbureaus stellen voor om termen zoals anderhalvemetersamenleving en nieuw 

normaal los te laten. (NOS) 

  

>> Geen goed idee, schrijft Theo Hakkert: ‘Met woorden afschaffen verdwijnt het virus niet.’ 

(Tubantia) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/werkze/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.hln.be/showbizz/celebrities/dit-is-de-bijnaam-van-x-a-12-het-kind-van-grimes-en-elon-musk~a1be757d/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/06/helemaal-terug-naar-de-basis-van-het-ontleden/#more-69455
https://www.parool.nl/ps/nieuwe-president-knaw-in-een-crisis-kijkt-iedereen-naar-de-wetenschap~ba6f3d18
https://nos.nl/artikel/2335413-planbureaus-laat-termen-anderhalvemetersamenleving-en-nieuw-normaal-los.html
https://www.tubantia.nl/theo-hakkert/met-woorden-afschaffen-verdwijnt-het-virus-niet~a541db22/
https://onzetaal.nl/


 

Aangeboden: 25 jaargangen Onze Taal 
 

  

Een van onze lezers biedt de jaargangen 1994 t/m 2019 van Onze Taal aan. Ze zijn gebundeld in 

cassettes. De tijdschriften zijn gratis af te halen in Eemnes (Utrecht). 

 

Neem voor meer informatie contact op met Herman Vos via e-mail (door op deze link te klikken) of 

door te bellen naar +31 35 531 40 33. 

  
  

 Esperanto spreken 
 

  >> Wat is Esperanto en waarom bestaat het? (Quarantaine Colleges) 

 >> Interview met een Esperantokenner. (Linkse Hobby’s) 
  

  

 

Boeken lezen 
 

  >> Karst-Janneke Rogaar schrijft een verhaal met bijna alle ‘korte ei’-woorden erin. (Trouw) 

  >> Troostende en hoopgevende Engelse woorden. (The Guardian) 

  >> Meertalig Afrikaans kinderboek Die Kokerboom. (Sunday Times en SBA) 
  

 

 

Liedjes beluisteren 
 

  >> Ilse DeLange zingt in het Duits. (Vox) 

  >> ACP maakt rapmuziek in het Corsicaans. (Corse Infos) 

  >> Buddy Holly in het West-Vlaams. (Augustijn) 
  

 

 

  
 

  

  
 

 

U over Taalpost 
 

  

Taalpost nadert stilaan de kaap van 

100.000 abonnees. Daarom wilden we 

weleens weten: hoe leuk vindt u Taalpost 

en waarom zou u Taalpost aanbevelen bij 

vrienden? 

 

Doet u mee? Dan maakt u kans om 

het boek Waar komt suikerspin 

vandaan? te winnen. We verloten vijf 

exemplaren onder alle deelnemers. 
 

 

mailto:h.w.vos42@kpnmail.nl?subject=interesse%20in%20oude%20jaargangen%20Onze%20Taal
https://www.youtube.com/watch?v=vkM00SgcMm8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nrvAATHs6Mo&feature=emb_logo
https://www.trouw.nl/recensies/keizer-ei-is-een-verhaal-vol-ei-woorden~babd5546/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/may/23/an-a-to-z-of-calming-and-inspiring-words-for-troubling-times
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/books/news/2020-06-01-multilingual-colouring-book-celebrates-africas-rich-language-diversity/
http://sbafrikaans.co.za/wp-content/uploads/2020/04/kokerboom-A4-swart-teks-khoekhoegowab-nommer-6-enkelblad.pdf
https://www.vox.de/cms/sing-meinen-song-2020-ilse-delange-singt-zum-1-mal-auf-deutsch-und-sorgt-fuer-dauer-gaensehaut-4535725.html
https://www.corsenetinfos.corsica/VIDEO-Pastore-quand-la-langue-corse-fusionne-avec-les-sonorites-du-rap_a50088.html
https://www.youtube.com/watch?v=GF2_ST44Jw0


 

 
Geef uw mening 

  

 

 

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

https://m12.mailplus.nl/wpX46Gc8NDfF-2857-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://www.instagram.com/p/CA4o-AcpOAe/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl

