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Taaltip: Disneyverhaaltjes/disneyverhaaltjes
In de zin ‘Geloof jij de Disneyverhaaltjes/disneyverhaaltjes van het
management nog?’ is zowel Disneyverhaaltjes (met een hoofdletter) als
disneyverhaaltjes mogelijk. Als de hoofdletter wordt gebruikt, staat er
‘verhaaltjes die lijken op verhalen van Disney’. Ook in Disneyfilms en
Disneyfiguren ligt een hoofdletter voor de hand. Er wordt dan rechtstreeks
verwezen naar het bedrijf Disney.
Maar je zou ook kunnen verdedigen dat het verband met de eigennaam Disney
verwaterd is. Dan is met disneyverhaaltjes iets algemeens bedoeld als
‘sprookjes’, ‘ongeloofwaardige verhaaltjes’.
Van Dale vermeldt disneyficatie (met kleine letter). Er wordt iets mee bedoeld
als ‘overal een leuk verhaaltje voor iedereen van maken’. Daaruit blijkt dat
disney zijn eigennaamkarakter begint te verliezen en een algemene betekenis
krijgt. Op onze website staan veel meer voorbeelden van eigennamen die hun
hoofdletter hebben ‘verloren’, zoals antonpieckarchitectuur (‘enigszins
kneuterige, traditionele architectuur’) en mondriaankleur (‘primaire kleur’).

Meer taaladvies

Weetjes





Waarom zeggen wij ‘cacao’, maar de Engelsen ‘cocoa’? (KIJK)
Nieuw woord in Vlaanderen: thuiswerkalarm. (Taaltelefoon)
Aristophanes van Byzantium (ca. 275-180 v.Chr.) is de uitvinder van de
komma. (Historiek)
Snipverkouden en in de lappenmand: wat is daar de etymologie van?

(Reformatorisch Dagblad)

Steden



Nijntje spreekt nu ook Leids: “Nijn kwam auk dikkels op bezoek, dat
vondîh se errig fijn.” (Leidsch Dagblad)
Waarom heet Enschede tijdens carnaval Krekkelstad? En waarom
verandert Apeldoorn dan in Knienenburg? (Indebuurt Enschede en
Indebuurt Apeldoorn)

En verder






An De Moor heeft de Lofprijs der Nederlandse taal 2017 gewonnen voor
haar inzet voor het Nederlands. De Sofprijs ging naar de Universiteit
Leiden. (Onze Taal)
Nieuwkomers stuiten bij inburgering soms op malafide taalbureaus.
(Trouw)
Doe mee aan het mini-onderzoek van Miet Ooms over hoe u een vlinder
noemt in uw regio of woonplaats. (Taalverhalen)
Met Valentijnsdag een geheime boodschap versturen? Onze Taal geeft
enkele tips. (Onze Taal)

Aanbod van Onze Taal

Kindertaalkalender: nu 50% korting

Verwijst de plaatsnaam Knikkerdorp naar
kinderspeelgoed? Waarom hebben mensen juist een
‘stok’ achter de deur nodig? En schrijf je nu
‘goochemerd’ of ‘googemerd’? Deze vragen komen
voorbij in de eerste dagen van de Kindertaalkalender
2018.
Hebt u nog geen exemplaar kunnen bestellen? Wees er
dan snel bij, want de kalender is bijna uitverkocht. De
laatste exemplaren van de Kindertaalkalender 2018
zijn bij Onze Taal te koop, voor de gereduceerde prijs
van € 7,50.

Bestel nu

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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