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Taaltip: Prinsjesdag / prinsjesdag 
 

  

Het woord Prinsjesdag is met een hoofdletter, omdat het in Nederland als een officiële feestdag 

geldt. Daarmee staat Prinsjesdag op één lijn met bijvoorbeeld Koningsdag, Moederdag, 

Werelddierendag en Hemelvaartsdag. 

 

Prinsjesdag wordt soms wel schertsend hoedjesdag genoemd, naar de hoeden die vrouwelijke 

Kamerleden en vrouwelijke partners van Kamerleden dragen. Zo’n informele bijnaam krijgt geen 

hoofdletter. 

 

Meer informatie en voorbeelden van feest- en gedenkdagen zijn te vinden op de website van Onze 

Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nieuw op internet 
 

  

>> De onlangs overleden taaljournaliste Liesbeth Koenen liet een onvoltooid manuscript na met 

spannende taalverhalen. Dit staat nu als pdf online met als titel Liesbeths 

Onaffe. (liesbethkoenen.nl) 

  

>> Alle edities van de tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief voor neerlandici Neder-L uit de jaren 1992-

2010 staan nu online. (Neerlandistiek) 

 >> Lees een verhaal op uw mobiele telefoon en help de wetenschap. (Radboud Universiteit) 
  

 

 Taalontwikkelingen 
 

  >> Ann De Craemer over de opmars van eigenlijk. (VRT Taal) 

 >> Dankzij de lockdown zijn sommige kinderen meer in de taal van hun ouders gaan spreken. (NY 

Times) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/feestdagen/
https://onzetaal.nl/taaladvies/feestdagen/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.liesbethkoenen.nl/liesbeths-onaffe/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/09/nieuwsbrievenarchief-neder-l-opgenomen-in-neerlandistiek/
https://radboudletteren.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3XeoyTWzyK270QB
https://vrttaal.net/column/eigenlijk-feitelijk
https://www.nytimes.com/2020/09/10/parenting/family-second-language-coronavirus.html?smid=fb-share
https://www.nytimes.com/2020/09/10/parenting/family-second-language-coronavirus.html?smid=fb-share
https://onzetaal.nl/


  >> Met zoveel orkanen raken de orkaannamen snel op. (NOS) 

  >> Het Frans krijgt een nieuwe impuls in Suriname. (DWT Online) 

  >> De gemeente Noardeast-Fryslân krijgt Friese plaatsnamen. (Omrop Fryslân) 

  >> Leer spreken als een (Britse) ‘modesnob’. (Esquire) 
  

  
 

 

  

  
 

 

Het laatste poppetje 
in de matroesjka 

 

  

Hoewel het boek een paar literaire prijzen 

misliep, was iedereen het erover eens: 

Vallen is als vliegen van Manon Uphoff 

was het literaire boek waar het afgelopen 

jaar het meest aan te genieten viel voor 

de taalliefhebber. De schrijfster heeft nu 

de Tzum-prijs voor de mooiste 

zin gekregen, en wel voor de volgende 

parel: 

 

“En hier ben ik, kruipend naar die plek die 

tot vandaag zijn angstparfum van gele 

orchidee, passiebloem en mest uitwasemt, 

in een poging te aanschouwen wat ik daar 

geweest ben: het laatste poppetje in de 

matroesjka, met de scheef geschilderde 

kommaoogjes, het poppetje dat je niet 

kan openen.” 
 

 

 

En verder 
 

  

>> Mongolen protesteren tegen de achterstelling van het Mongools in vergelijking met het Chinees. 

(De Standaard) 

  

>> Ooit won Ingeborg Nienhuis uit Vierhuizen een wedstrijd van Taalpost; nu heeft ze een roman 

geschreven in het Gronings. (RTV Noord) 

  

>> Rob Nieuwpoort leerde op latere leeftijd lezen en schrijven. Onlangs kreeg hij een 

‘taalheldenprijs’. (RN7) 

  

>> Nieuw: een Zweeds woordenboek met alle scheldwoorden van kapitein Haddock (uit Kuifje). 

(SVT Nyheter) 

  >> De keus tussen Belarus en Wit-Rusland is niet alleen taalkundig. (NRC) 

  

>> Een lang interview van de beroemde Italiaanse taalkundige Andrea Moro met de nog 

beroemdere Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky. (Festivaletteratura) 
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(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk: 

Josje van Koppen) 
 

 

Advertentie 

Boek: Waarom een 
zeemeermin geen 
zeemeerman heet 

  

  

September, alfabet, groenteburger ... 

zulke gewone woorden dat je je niet snel 

afvraagt waar ze vandaan komen. Als je 

dat wél doet, blijkt dat er vaak een heel 

bijzonder verhaal over te vertellen is. 

Bijvoorbeeld over de zeemeermin die 

eigenlijk ooit een zeemeerman was. 

 

Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van 

Onze Taal, vol opmerkelijke en gekke 

verhalen over vijftig heel gewone 

woorden, zoals slachtoffer, drop, kiwi en 

pyjama. Leuk en leerzaam! 

 

Het boek is te bestellen in de Onze Taal-

webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van 

Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden. 
 

 

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip 

Het is ‘de verwachte hitte’ zonder n, 

maar ‘de te verwachten hitte’ mét een 

n. Hier leggen we uit hoe dat zit: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/de-te-

verwachte-verwachten-groei/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 
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 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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