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Taaltip: even warm (als) of warmer dan vandaag 
 

  

De woorden als en dan zijn allebei nodig in de zin ‘Morgen wordt het even warm als of warmer dan 

vandaag.’ 

 

In deze zin is ‘even warm als of warmer dan vandaag’ een samentrekking van ‘even warm als 

vandaag of warmer dan vandaag’. Het eerste woord vandaag kan worden samengetrokken 

(weggelaten), maar de formulering kan niet nog korter worden gemaakt door als weg te laten. Bij 

even warm hoort als; dan past alleen bij warmer. 

 

Ook onjuist is ‘Morgen wordt het even warm of warmer als vandaag.’ Als past immers niet bij 

warmer. 

 

Vaak ligt bij zo’n constructie een herschrijving meer voor de hand, bijvoorbeeld: ‘Morgen wordt het 

even warm als vandaag, of (nog iets) warmer’, of: ‘Morgen wordt het minstens zo warm als 

vandaag.’ 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

  

 

Taaladviseur m/v/* 
in Duitsland 

 

  

Tamara Mewe, taaladviseur bij Onze Taal, 

woont en studeert enkele maanden in 

Berlijn. Tussendoor blogt ze over de 

Duitse vertaling van genootschap, 

taalnormering en taaladvies in Duitsland 

en Nederland, en over het genderbewust 

gebruik van de Duitse taal. 
  

 

 
Ga naar het weblog 
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 Taalnieuws 
 

  

>> Er bestaat enige verwarring over de kleuren van drie medicomaten in Gennep, maar tekst 

brengt raad. (De Limburger) 

  

>> Onderzoekers van het Meertens Instituut gaan met de rappende robot Deepflow naar het 

festival Lowlands. (AD en NPO Radio 1) 

  

>> Regeringspartij D66 wil dat rechters minder wollig spreken en schrijven. (De Telegraaf) 

  

>> Een Engelstalige jongen maakt indruk op de datingsite Tinder omdat hij een romantisch sonnet 

schrijft dat iets minder romantische boodschappen bevat. (Het Nieuwsblad) 
  

 

 

Supersnel snellezen 
 

  

We krijgen voortdurend steeds meer te lezen. Daarom zou het interessant zijn als we supersnel 

konden snellezen. De BBC testte een nieuwe techniek: je krijgt maar één woord tegelijk te zien en 

moet je concentreren op de middelste letter van de woorden die na elkaar verschijnen. Doordat je 

ogen niet van links naar rechts bewegen, lees je sneller. De techniek zou vooral interessant zijn 

voor schermen van smartphones en smartwatches. 
  

 

 
Bekijk het filmpje 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  

>> In een filmpje laten mensen uit zeventig landen zien hoe je in hun land op je vingers telt. 

(Condé Nast Traveler) 

  

>> Ondertitels zijn noodzakelijk voor dove en slechthorende spelers van videospellen. De 

gamespecialist Mark Brown legt in een fimpje uit waarom de ondertitels vaak zo slecht zijn en hoe 

het beter kan. (Mark Brown) 

  

>> En nog een filmpje: enkele buitenlandse studenten die op bezoek waren bij het Meertens 

Instituut vertellen wat zij het lelijkste Nederlandse woord vinden. (Marc van Oostendorp) 
  

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180814_00070832/haal-de-pillen-uit-de-rode-automaat-die-voorheen-blauw-was-pardon
https://www.ad.nl/show/rappende-robot-beleeft-premienegrave-re-op-lowlands~a7956aa0/
https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/467960-robots-schrijven-hiphopteksten
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2428742/d66-wil-klare-taal-van-rechter
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180814_03663115
http://www.bbc.com/future/story/20180810-can-you-read-at-superhuman-speeds
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6-DgsVOS7IY
https://www.youtube.com/watch?v=4NGe4dzlukc&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=TKKR-MdMQOY&t=1s


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Instagram 

 

 

  

 

 

Advertentie 

Toren van Babel (1): 
taallezing door Jos 
van Berkum 

  

  

zondag 16 september 
2018, Paradiso 
Amsterdam 

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. 

Taal kan leiden tot beter begrip of juist 

verwarring veroorzaken. Met taal 

benoemen, duiden en structureren we de 

wereld om ons heen. Door middel van taal 

proberen wij ons met elkaar te verstaan. 

In de lezingenserie ‘Toren van Babel’ gaan 

drie wetenschappers in op verschillende 

facetten van taal en communicatie. 

Deze lezing wordt georganiseerd door 

Verstegen & Stigter. 
  

 

 
Lees meer  
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 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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