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Taaltip: knarsetanden / tandenknarsen
Knarsetanden en tandenknarsen komen allebei voor in de betekenis ‘de tanden hoorbaar over elkaar
schuren’, ‘knarsen met de tanden’. Dat kan bijvoorbeeld van woede of ergernis zijn, maar iemand
kan het ook onbewust doen tijdens de slaap.
Of er meer werkwoorden zoals knarsetanden zijn, is te vinden op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Spreekwoorden en gezegden
>> Iemand/iets het hoofd bieden. (Onze Taal)
>> Elk nadeel heeft zijn voordeel. (Jong Neerlandistiek)
>> Don’t mention the war. (VRT NWS)

Taalnieuws
>> We begrijpen nu iets beter hoe onze hersenen klinkers uit elkaar houden. (Radboud Universiteit)
>> Taalbarrières verergeren covid-problemen in New York. (City & State NY)
>> Deze man plakt iedere week een ‘nutteloos bord’ op een Antwerpse muur. (Gazet van
Antwerpen)
>> “Het Duits van mensen die kritisch tegenover het coronabeleid staan, lijkt op dat van de
opstandsgeneratie van ’68.” (SWR)

Bersiap
Het Comité Nederlandse Ereschulden deed afgelopen week aangifte gedaan tegen het Rijksmuseum
vanwege – onder andere – de term bersiap (Het Parool, NOS). Het comité vindt deze term, die
gebruikt wordt om een periode in de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd aan te duiden,
beledigend en discriminerend. Bepalen woorden inderdaad hoe we over de werkelijkheid denken?
(Historisch Nieuwsblad)

En verder
>> Een videokanaal met opnamen van het Vlaams dat nog (een beetje) gesproken wordt in
Noordwest-Frankrijk. (video – Mark Ingelaere)
>> De jonge schrijver Joep van Helden over stijl. (video – Vlogboek)
>> Korte inleiding in de taalwetenschap aan de hand van fluittalen. (video – University College
London)
>> Wat betekent andersom eigenlijk? (Trouw)

Dialectenboek

Wie zegt wat waar?
Je taal laat zien waar je vandaan komt. In
Wie zegt wat waar? Regionale taal in
Nederland en Vlaanderen is voor twintig
onderwerpen uitgezocht en in kaart
gebracht hoe ze heten, van Groningen tot
Oostende. Die variatie wordt
gepresenteerd op duidelijke kaarten, die
worden toegelicht door
streektaaldeskundigen.
Een boek voor taalliefhebbers, maar ook
voor iedereen die geïnteresseerd is in de
cultuur van de regio.
Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

Bestel het boek
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Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

#Taalkronkel
“Een automobilist is in de nacht van
vrijdag op zaterdag met zijn auto
gecrasht op de Rietpolderweg (…).
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

Ambulancepersoneel heeft de
bestuurder nagekeken, maar raakte niet
gewond.”
(Bron: Sleutelstad )
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

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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