‘Er’ of ‘daar’ met een prepositie: Maak de zinnen korter door ‘er’ of ‘daar’ te gebruiken.

1. Ik doe de CD in de Cd-speler en ik luister naar de CD.

2. Hij heeft vorig jaar een ongeluk gehad. Hij praat nu elke dag over het ongeluk.
__________________________________________________________________________________

3. Mijn zoontje heeft voor zijn verjaardag een autootje gekregen van zijn vriendje. Hij kan echt
urenlang spelen met het autootje.
__________________________________________________________________________________

4. Dit is echt een handig apparaat, want je kunt met het apparaat printen, scannen en faxen.
__________________________________________________________________________________

5. Hij schenkt de koffie in een beker en doet melk en suiker bij de koffie.
__________________________________________________________________________________

6. Ja, ik heb je e-mail gelezen en zal morgen antwoord geven op je e-mail.
__________________________________________________________________________________

7. Tijdens het examen moeten mobiele telefoons uitstaan, want je kunt alle antwoorden op mobiele
telefoons bij elkaar googelen.
__________________________________________________________________________________

Tips:

1.

Waarom gebruik je er of daar in combinatie met een prepositie?
Je gebruikt er of daar in combinatie met een prepositie (een voorzetsel), als je de zin
korter wilt maken. Je schrijft dan in plaats van het substantief achter de prepositie het
woordje er of daar. Bijvoorbeeld: ‘Ik loop naar de tafel en leg mijn boek op de tafel’
wordt: ‘Ik loop naar de tafel en leg mijn boek erop’. (erop betekent dan dus: ‘op de
tafel’)

2.

Wanneer gebruik je er en wanneer daar?
normaal gebruik je er, alleen als je het extra accent wilt geven of als contrast gebruik
je daar. Bijvoorbeeld: Hier kan ik niets mee, maar daar heb ik echt heel veel aan!

3

Op welke plaats komt er of daar in de zin?
Er kan op twee plaatsen staan in de zin:
-

direct achter de persoonsvorm (of, bij inversie, direct achter het subject)

-

zoveel mogelijk achteraan in de zin (maar meestal voor de infinitief). In dat
laatste geval schrijf je er en de prepositie samen als één woord.

Bijvoorbeeld:
‘Ik loop naar de tafel en leg er mijn boek op.’
of:
‘Ik loop naar de tafel en leg mijn boek erop.’

Daar kan op dezelfde twee plaatsen staan, maar bovendien ook helemaal vooraan in
de zin (dus nog vóór de persoonsvorm):
‘Ik loop naar de tafel en daar leg ik mijn boek op’
De zin krijgt dan wel inversie: je schrijft eerst de persoonsvorm, en daarachter het
subject.

Antwoorden:

1.

Ik doe de CD in de CD-speler en ik luister ernaar/daarnaar.
of:
Ik doe de CD in de CD-speler en daar luister ik naar.

2.

Hij heeft vorig jaar een ongeluk gehad. Hij praat er/daar nu elke dag over.
of:
Hij heeft vorig jaar een ongeluk gehad. Hij praat nu elke dag erover/daarover.
of:
Hij heeft vorig jaar een ongeluk gehad. Daar praat hij nu elke dag over.

3.

Mijn zoontje heeft voor zijn verjaardag een autootje gekregen van zijn vriendje. Hij kan
er/daar echt uren lang mee spelen.
of:
Mijn zoontje heeft voor zijn verjaardag een autootje gekregen van zijn vriendje. Hij kan echt
uren lang ermee/daarmee spelen.
of:
Mijn zoontje heeft voor zijn verjaardag een autootje gekregen van zijn vriendje. Daar kan hij
echt uren lang mee spelen.

4.

Dit is echt een handig apparaat, want je kunt ermee/daarmee printen, scannen en faxen.
of:
Dit is echt een handig apparaat, want daar kun je mee printen, scannen en faxen.

5.

Hij schenkt de koffie in een beker en doet er/daar melk en suiker bij.
of:
Hij schenkt de koffie in een beker en doet melk en suiker erbij/daarbij.
of:
Hij schenkt de koffie in een beker en daar doet hij melk en suiker bij.

6.

Ja, ik heb je e-mail gelezen en zal er/daar morgen antwoord op geven.
of:
Ja, ik heb je e-mail gelezen en zal morgen antwoord erop/daarop geven.
of:
Ja, ik heb je e-mail gelezen en daar zal ik morgen antwoord op geven.

7.

Tijdens het examen moeten mobiele telefoons uitstaan, want je kunt er/daar alle
antwoorden op bij elkaar googelen.
of:
Tijdens het examen moeten mobiele telefoons uitstaan, want je kunt alle antwoorden
erop/daarop bij elkaar googelen.
of:
Tijdens het examen moeten mobiele telefoons uitstaan, want daar kun je alle antwoorden op
bij elkaar googelen.

