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Taaltip: een prinsesselijk vestje 

Het vestje van een prinses kun je een prinsesselijk vestje noemen: ‘een vestje 

(als) van een prinses’. Net zoals van prins het bijvoeglijk naamwoord prinselijk 

af te leiden is, kun je op basis van prinses het woord prinsesselijk vormen. De 

hedendaagse woordenboeken vermelden prinsesselijk echter niet expliciet. Het 

historische Woordenboek der Nederlandsche Taal doet dat wel, maar noemt 

het ‘verouderd’. 

 

Samenstellingen als prinsessenjurk en prinsessentiara zijn in de praktijk veel 

gewoner. Prinsessenvestje is op zichzelf dan ook een goed gevormd woord, 

alleen lijkt prinsessen- dan weer wat minder goed te passen bij het huiselijke 

(‘gewone’) begrip vestje. Dat bezwaar geldt minder voor een prinsesselijk 

vestje. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 Werk deze week niet te lang. Zo voorkomt u ‘karoshi’. (Taaltelefoon) 

 Het woord schil doet steeds meer de ronde, onder meer in yuppenschil. 

(Taalbank) 

 

  

  

  Wetenschap 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.taaltelefoon.be/karoshi
https://www.taalbank.nl/2017/04/28/yuppenschil/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Google Translate zou sinds kort veel betere vertaalresultaten afleveren. 

Taal- en spraaktechnoloog Antal van den Bosch analyseert en 

relativeert. (Neerlandistiek) 

 De taalkundige David J. Peterson gaat aan de universiteit van Berkeley 

een vak doceren over het Dothraki, de fictieve taal die hij bedacht voor 

de tv-serie Game of Thrones. (De Redactie) 

 In een uitgebreid interview zegt taalwetenschapper Pieter Muysken 

omder meer dat het Fries een ‘zondagmiddagtaal’ dreigt te worden. 

(Trouw) 

 

  

  

  

Wedstrijd Als dan dus daarom 

 

  

 

Wat maakt jouw uitspraken anders dan het geblaf van 

een hond of een wekker die afgaat? In zijn boek Als dan 

dus daarom buigt taalfilosoof Sjoerd van der Niet zich 

over dergelijke vragen. 

 

We mogen vijf exemplaren weggeven. Wilt u in 

aanmerking komen? Beantwoord dan deze vraag: 

waarom staan de vier woorden als, dan, dus en daarom 

in de titel van het boek? Stuur uw antwoord vóór 17 mei 

in via dit formulier. 

Doe mee 

 
 

 

  

  

  

En verder 

 De Bijbel is momenteel integraal in 248 talen vertaald. (Kerknet) 

 Als we de accenten in televisieprogramma’s koesteren, is het helemaal 

niet nodig iedereen te ondertitelen. (AD) 

 Wat vindt u: moeten we positievere woorden gebruiken als we het over 

http://www.neerlandistiek.nl/2017/04/hoe-werkt-google-translate-2/
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2964922
https://www.trouw.nl/home/-aan-het-eind-van-deze-eeuw-is-het-aantal-talen-op-de-wereld-gehalveerd-~a6969ab2/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpVPCQmXrxD7-1672-31200444-test-%7bencId%7d
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpVPCQmXrxD7-1672-31200444-test-%7bencId%7d
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/integrale-bijbel-vertaald-248-talen
http://www.ad.nl/binnenland/koester-die-accenten-versta-ze~a0fe54dd/
http://www.damon.nl/book/als-dan-dus-daarom


de belasting hebben? (Onze Taal) 

 

  

  

  

(Advertentie) 

Taal mooi? Maak dat de bovenbouw wijs! 

 

  

 

Je liefde voor taal delen met havo-/vwo-

bovenbouwers … Hoe kun je deze 

zelfstandige, kritische leerlingen boeien en 

binden? Hen stimuleren in 

zelfverantwoordelijk leren? Daarvoor is 

vakexpertise nodig, net als flexibiliteit en 

creativiteit. 

 

Start bij de HAN met de master Leraar Engels 

of Leraar Nederlands. Je onderzoekt en innoveert je eigen lespraktijk en 

vergroot je vakkennis. Twee duale masters met de praktijk als rode draad. 

Leren door te doen. De lerarenmaster Engels of Nederlands zelf ervaren? Loop 

een keer mee! 

Lees meer 

 
 

 

  

  

  

Geen Taalpost op 5 mei 

Aanstaande vrijdag (5 mei) verschijnt Taalpost niet, vanwege Bevrijdingsdag in 

Nederland. De eerstvolgende aflevering ontvangt u op dinsdag 9 mei. 

 

  

  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll
http://bit.ly/2owRtF7
http://bit.ly/2owRtF7
http://bit.ly/2owRtF7
http://bit.ly/2owRtF7


  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 
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https://twitter.com/onzetaal
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