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Taaltip: binnen/over een week 
 

  

Binnen een week en over een week betekenen niet hetzelfde: binnen een week is sneller dan over 

een week. Binnen een week betekent ‘in minder dan een week, voor er een week voorbij is’. Dus als 

iemand schrijft ‘Je krijgt mijn antwoord binnen een week’, dan kan dat morgen zijn, overmorgen, 

rond het weekend, maar in elk geval vóór er een week voorbij is. 

 

Over een week betekent ‘na verloop van een week, na afloop van een week’. De zin ‘Je krijgt mijn 

antwoord over een week’ houdt dus in dat de aangesprokene het antwoord krijgt als er, vanaf dat 

moment gerekend, een week voorbij is. 

 

Overigens zijn formuleringen als binnen een week en over een week niet in alle contexten 

eenduidig. Als er kans op verwarring over de bedoelde termijn of deadline bestaat, is het vaak beter 

om een exacte datum en eventueel een tijdstip te noemen. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> Een nieuwe theorie over de herkomst van het woord fiets. (Neerlandistiek) 

  

>> Ook Vlaanderen leert in je kracht staan kennen. (De Standaard) 

  

>> Een taalkundige vindt dat het beter is om absorbtie te schrijven dan absorptie. (Nomeis) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/fiets-vitis-vicis-wellicht-stamt-fiets-af-van-latijn-vitis-niet-vicis/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181029_03891410
http://siemonreker.nl/2018/10/29/tien-stukjes-met-spelsuggesties/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Straattaal 
 

  

Het bestaat inmiddels waarschijnlijk in alle 

grotere steden in Europa: straattaal, een 

verschijnsel waarbij jongeren woorden en 

constructies uit verschillende talen 

mengen. Maar is het wel zo nieuw? Voor 

een documentaire doken Jessica Swinkels 

en Bob Witman in de Amsterdamse 

stadsarchieven en spraken ze met een 

aantal deskundigen, en ze ontdekten dat 

zich eeuwen geleden al vergelijkbare 

verschijnselen voordeden. 

 

Nog meer straattaalnieuws: de Spaanse 

taal wordt steeds populairder in 

Nederlandse straat- en hiphoptaal. Het 

Spaans klinkt namelijk ‘vrolijk’. 
 

 

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Nieuwe woorden 
 

  

>> Puppykamer. (INT) 

  

>> Flesjesbak. (Taalbank) 

  

>> Groeipakket. (Taaltelefoon) 
  

 

 En verder 
 

  

>> 2 november: Paulien Cornelisse presenteert tijdens een ‘avond voor de leuk’ haar nieuwe 

taalboek. (Pakhuis de Zwijger) 

  

>> Op 9 en 10 november strijkt het DRONGO Talenfestival neer in Nijmegen. De Groene 

Amsterdammer komt met een special, gratis als pdf. (De Groene Amsterdammer) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Een chique jurk, een chic hotel: 

alleen als je het uitspreekt als ‘sjieke’, 

schrijf je chique; bij de uitspraak ‘sjiek’ 

hoort de spelling chic. 

Maak het dus niet chiquer dan nodig. ;-) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iya8CcxYl_Q
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4466666/spaans-populair-nederlandse-hiphop-we-verstaan-het-niet-maar-het-klinkt
https://onzetaal.nl/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2224-puppykamer
https://www.taalbank.nl/2018/10/29/flesjesbak/
https://www.taaltelefoon.be/groeipakket
https://dezwijger.nl/programma/paulien-cornelisse
https://www.groene.nl/2018/drongo-talenfestival
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657


 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Meer uitleg: www.onzetaal.nl/chic.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter 

 

  

 

 

  

 

 

 

Advertentie 

Word lid van Onze 
Taal en ga gratis 
naar het DRONGO 
talenfestival! 

  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

het Genootschap Onze Taal en sluit u aan 

bij dé vereniging van taalliefhebbers in het 

Nederlandse taalgebied. 

Leden van Onze Taal profiteren onder 

meer van de volgende voordelen:  

 10 x per jaar het tijdschrift Onze 

Taal 

 gratis taalvragen stellen per mail 

 korting op taaltrainingen, 

congressen en uitgaven van Onze 

Taal 

Het lidmaatschap kost € 42,– per jaar 

(prijs geldt voor Nederland). 

 

Speciaal aanbod 

 

Als u vóór 8 november lid wordt, 

krijgt u twee toegangskaarten 

voor het DRONGO talenfestival 

(t.w.v. € 35,–) cadeau! 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
http://www.onzetaal.nl/chic
https://twitter.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.drongotalenfestival.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://twitter.com/onzetaal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


  

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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