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Taaltip: dichtbij / dicht bij 
 

  

Dichtbij is één woord als het een opzichzelfstaand zinsdeel is: ‘Hij woont dichtbij’, ‘Ze stond 

dichtbij.’ Combineer je het met een woord of woordgroep, dan is dicht bij juist: ‘Hij woont dicht bij 

zijn werk’, ‘Ze stond dicht bij me.’ Voor vlak( )bij en midden( )in geldt hetzelfde. 

 

Meer uitleg en voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Verbazing om een Nederlandse groet op Times Square in New York. (De Telegraaf) 

  

>> Een belangrijke barrière bij het controleren van nieuwsberichten is vaak de taal. (NEMO 

Kennislink) 

 

>> Herman Finkers: ‘Als je kinderen niet in je eigen taal opvoedt, houdt die taal op te bestaan.’ (de 

Volkskrant) 
  

 

 

Oproep:  
Vragenlijstenbank zoekt overtikkers 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/vlakbij-vlak-bij
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/438375336/verbazing-om-nederlandse-groet-op-times-square
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/besmettelijk-geruchten-over-het-coronavirus-verspreiden-zich-razendsnel/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/besmettelijk-geruchten-over-het-coronavirus-verspreiden-zich-razendsnel/
https://www.volkskrant.nl/mensen/ik-vind-het-leven-niet-erg-maar-je-moet-er-geen-gewoonte-van-maken~b185fcb3/?fbclid=IwAR38wAWAZ9_tTo6CB2WZ7H1oN7oL68Q4pg5LL7czcoRmIV0TbiiEqAaWtYY
https://www.volkskrant.nl/mensen/ik-vind-het-leven-niet-erg-maar-je-moet-er-geen-gewoonte-van-maken~b185fcb3/?fbclid=IwAR38wAWAZ9_tTo6CB2WZ7H1oN7oL68Q4pg5LL7czcoRmIV0TbiiEqAaWtYY
https://onzetaal.nl/


  

Tussen 1931 en 2005 verstuurde het Meertens 

Instituut (voorheen het Dialectenbureau) 227 

vragenlijsten naar mensen in Nederland en 

Vlaanderen, met ruim 15.000 vragen over 

taalgebruik en culturele gewoontes. 

 

Het leverde 180.000 handgeschreven 

antwoorden uit het hele taalgebied op, op basis 

waarvan dialectkaarten werden getekend 

(foto). 

 

De antwoorden op 164 vragenlijsten zijn sinds 

kort gedigitaliseerd en zijn te vinden in de 

Vragenlijstenbank. 

 

De initiatiefnemers zoeken nog vrijwilligers die 

de resterende antwoorden willen overtikken. 

Meer informatie daarover is te vinden door op 

deze link te klikken. 

  

 

 Meer informatie 

  

 

 

  

 Terugblik op de moorkop 
 

  >> Waar komt het woord ‘moorkop’ eigenlijk vandaan? (Trouw) 

 >> Is ‘moorkop’ nu echt racistisch? (AD) 

  >> ‘Moorkop’ zal nog decennia blijven bestaan. (de Volkskrant) 

  >> Boze klant wil een ‘moorkop’. (Gids.tv) 

  >> Veganistische moorkop mag niet ‘roomkop’ heten. (Foodlog) 
  

  

 

Filmpjes 
 

  >> Hottentottententententoonstelling. (Learn Dutch) 

  >> Het ontstaan van het Nederlands. (Taalmuseum) 

 >> Lotte Mol is taalheld van Noord-Holland. (NH Nieuws) 
  

 

 

En ook nog 
 

  >> Theaterprogramma over het woordje ‘ja’. (De Kleine Komedie) 

  >> Waarom zien Belgische achternamen er ‘ouderwetser’ uit dan Nederlandse? (De Taalstaat) 

  

>> Taal lucht het gemoed op, zelfs als je in Kenia in de rij staat om de overleden oud-president 

Daniel Toroitich Arap Moi te gaan groeten. (Kenyans) 
  

https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuwsbrief/uitgelicht/146101-cultureel-erfgoed-beschikbaar-maken-voor-je-nageslacht-via-de-vragenlijstenbank
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuwsbrief/uitgelicht/146101-cultureel-erfgoed-beschikbaar-maken-voor-je-nageslacht-via-de-vragenlijstenbank
https://www.meertens.knaw.nl/vragenlijstenbank/ui/vragenlijsten/info/home/
https://www.meertens.knaw.nl/cms/en/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/247-2018/145676-meertens-instituut-laat-informatie-over-dialectgebruik-en-volksgebruiken-digitaliseren-door-vrijwilligers
https://www.meertens.knaw.nl/cms/en/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/247-2018/145676-meertens-instituut-laat-informatie-over-dialectgebruik-en-volksgebruiken-digitaliseren-door-vrijwilligers
https://www.meertens.knaw.nl/cms/en/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/247-2018/145676-meertens-instituut-laat-informatie-over-dialectgebruik-en-volksgebruiken-digitaliseren-door-vrijwilligers
https://www.trouw.nl/cultuur-media/waar-komt-het-woord-moorkop-eigenlijk-vandaan~b9c1ef2fc/
https://www.ad.nl/den-haag/is-het-woord-moorkop-nu-echt-racistisch~a0b0ccbb/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-het-stappenplan-voor-verdwijnwoorden-heeft-moorkop-pas-de-tweede-fase-bereikt~b84b58a0/
https://www.gids.tv/video/171375/zien-boze-klant-wil-een-moorkop-het-is-toch-gewoon-een-moorkop
https://www.foodlog.nl/artikel/flash/roomkop-met-veganroom-mag-niet/
https://www.youtube.com/watch?v=tTc8QclF3V4
https://taalmuseum.nl/nl/taalanimaties
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=xN9c3bEEfpc&feature=emb_logo
https://www.dekleinekomedie.nl/programma/1422/RONALD_GIPHART_JAAP_ROBBEN/Ja/
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/528648-het-taalloket-belgische-achternamen
https://www.kenyans.co.ke/news/49539-man-lights-mourners-parliament-phonecall-uhuru


 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#woordweetje  

‘Onstuimig’ is niet het tegengestelde van 

‘stuimig’ (want dat woord bestaat niet); 

het is een leenwoord uit het Duits. 

Meer uitleg: 

www.onzetaal.nl/onstuimig/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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