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Taaltip: Is het morgen mooi weer, (dan) ga ik 
fietsen 

 

  

De voorkeur gaat uit naar ‘Is het morgen mooi weer, dan ga ik fietsen’, met het woord dan. 

 

De bijzin ‘Is het morgen mooi weer’ drukt een voorwaarde of veronderstelling uit. Die betekenis kun 

je ook met als uitdrukken: ‘Als het morgen mooi weer is, (dan) ga ik fietsen.’ In de zin met als is 

het invoegen van dan in het tweede stuk optioneel. In de zin zónder als, met de persoonsvorm 

vooraan, verschijnt dan doorgaans wel. Andere voorbeelden: 

 Hebt u vragen, dan kunt u ons altijd bellen. 

 Druk je op deze knop, dan begint het filmpje. 

 Komt er niemand, dan gaan we weer naar huis. 

Het weglaten van dan in dit soort zinnen wordt als informeel beschouwd. Constructies als ‘Is het 

morgen mooi weer, ga ik fietsen’ worden wel ‘cromazinnen’ genoemd, naar de vroegere reclamezin 

‘Hou je van vlees, braad je in Croma.’ 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Nederhop en 

nederpop: andere 
muziek, andere 
woorden? 

 

  

Welke woorden typeren nederhop, en 

welke nederpop? Een onderzoek stelt dat 

kijken naar de meest voorkomende 

woorden in beide genres geen afdoende 

methode is. Het komt er vooral op aan de 

woorden in hun context te plaatsen en 

hele nummers te beluisteren. De nieuwe 

website Taalbaas gaat dieper in op 

verschillen én overeenkomsten tussen 

nederhoppers en nederpoppers. 
 

 

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Het Boerms uit Burum houdt het kort: “Wij slikn un nust yn.” (Friesch Dagblad) 

  

>> Vanaf morgen quizt Astrid Joosten op NPO 1 over taal in De S.P.E.L.-Show. (AD) 

  

>> Een rechter oordeelt dat het gebruik van het woord tulp om een product te beschrijven voor 

iedereen vrij beschikbaar moet blijven. (Dagblad 070) 

  

>> MC Turing, een computer van het Meertens Instituut, genereert en twittert Engelstalige 

rapteksten. (@mcturing) 
  

 

 

Vertrokken Nederlands 
 

  

Bent u een geëmigreerde Nederlander of Vlaming? Of stamt u af van Nederlandse of Vlaamse 

emigranten? Doe dan mee aan een enquête van het Meertens Instituut. Het doel is op een 

wereldkaart de woonplaatsen in kaart te brengen van geëmigreerde moedertaalsprekers van het 

Nederlands (of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect dan wel regionale taal). 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  

>> Het is niet gezond dat het Engels de wereld domineert en daar is heel wat over te zeggen. (The 

Guardian) 

http://www.neerlandistiek.nl/2018/07/als-ik-praat-dan-praat-ik-money/
https://data.kro-ncrv.nl/taalbaas/#/
https://data.kro-ncrv.nl/taalbaas/#/
https://frieschdagblad.nl/2018/7/30/het-boerms-uit-burum-is-een-van-de-kortste-talen
https://www.ad.nl/show/astrid-joosten-vindt-het-hoog-tijd-voor-groot-spelprogramma-over-taal~a9c609c4/
https://dagblad070.nl/rechter-woord-tulp-voor-iedereen-beschikbaar/
https://twitter.com/mc_turing
http://www.neerlandistiek.nl/2018/07/enquete-voor-vertrokken-nederlanders/
https://www.theguardian.com/news/2018/jul/27/english-language-global-dominance
https://www.theguardian.com/news/2018/jul/27/english-language-global-dominance
https://data.kro-ncrv.nl/taalbaas/#/


  

>> Een team van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt hoe alcoholverbruik het mensen 

vergemakkelijkt om een andere taal te spreken. (NewScientist) 

  

>> Het woord Kiki-challenger is zo weer uitgedanst. (Van Dale) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

"Naar aanleiding van de vacature op uw 

website solliciteer ik …" – een 

slaapverwekkende opening van je 

sollicitatiebrief, aldus loopbaancoach 

Jolan Douwes. Dat kan dus prikkelender. 

Waarmee zou jij je brief beginnen? 

 

Praat mee op Facebook 

 

  

 

  

 

Advertentie 

Word lid van Onze 
Taal 

  

  

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 van de 

volgende voordelen:  

 10 x per jaar het tijdschrift Onze 

Taal 

 gratis taalvragen stellen per e-

mail 

 korting op taaltrainingen, 

congressen en uitgaven van Onze 

Taal 

https://newscientist.nl/nieuws/dubbele-tong-in-beeld/
http://www.vandale.be/woord-van-de-dag
https://onzetaal.nl/taaladvies/
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://www.facebook.com/211659895570027/posts/1728196913916310/
https://onzetaalwebwinkel.nl/10-x-onze-taal-nl-plus-mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/10-x-onze-taal-nl-plus-mijn-vader-zei-altijd
https://www.facebook.com/211659895570027/posts/1728196913916310/
https://onzetaalwebwinkel.nl/10-x-onze-taal-nl-plus-mijn-vader-zei-altijd


 

 

Als u zich nu aanmeldt, ontvangt u voor 

€ 45,– een jaar lang Onze Taal plus het 

boek Mijn vader zei altijd (winkelprijs: 

€ 10,–). 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost één keer per week (op woensdag). * 
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