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Taaltip: gezamelijk/gezamenlijk 
 

  

In gezamenlijk moet een n worden geschreven. Omdat die n in de uitspraak vaak wegvalt, laten 

veel mensen hem ook achterwege in geschreven taal, maar gezamelijk is geen juiste spelling. 

 

Gezamenlijk is vergelijkbaar met eigenlijk, wezenlijk en openlijk. Al deze woorden krijgen een e en 

een n voor het achtervoegsel -lijk, omdat de woorden waarvan ze zijn afgeleid ook met -en worden 

geschreven: eigen, wezen, open. In gezamenlijk gaat het om een afleiding van samen of (te)zamen. 

 

Afleidingen van werkwoorden en afleidingen van woorden die niet op -en eindigen, krijgen geen n 

voor -lijk: verwerpelijk, aanstekelijk, hopelijk, namelijk, afstandelijk, enz. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Het streepje is klein, maar zijn daden zijn groot. (Neerlandistiek) 

  

>> Ook het woordje ‘te’ is klein, maar soms een beetje te. (Trouw) 

  

>> Het Telugu, de officiële taal van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh, is de snelst groeiende 

taal in de Verenigde Staten. (The News Minute) 
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Sekse- 

neutraal 
 

  

Hoe maak je taal sekseneutraal? Margreet 

Vermeulen onderzoekt in de Volkskrant 

hoe je dat het best aanpakt. 

De ombudsman van die krant stelt vast 

dat in de praktijk verwarring en 

onenigheid permanent op de loer liggen. 

Zo veel mogelijk sekseneutraal schrijven 

is een hele opgave.  

  
  

  

 

 

 Taalperikelen 
 

  

>> Het Nedersaksisch heeft meer erkenning gekregen in Nederland, maar wat betekent het om een 

taal te zijn? Taalwetenschapper Sybren Spit wikt en weegt. (Nemo Kennislink) 

  

>> De woorden “blinn auga” in een Iers manuscript uit de zevende eeuw zijn volgens nieuwe 

inzichten geen Oudnederlands. Maar wat zijn ze dan wel? Peter Schrijver schept klaarheid. 

(Neerlandistiek) 
  

 

 

  

 

Staat van het 
Nederlands 

 

  

De ‘Staat van het Nederlands’ bracht twee 

jaar geleden voor het eerst het gebruik 

van het Nederlands en andere talen in 

bepaalde maatschappelijke situaties in 

kaart voor Nederland, Friesland, 

Vlaanderen en Brussel. Het is nu mogelijk 

mee te doen aan de eerste herhaling van 

het onderzoek in de specifieke 

deelgebieden sociaal verkeer, 

onlinegebruik en wetenschap.  
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

Volgende week woensdag is het 

Halloween. De naam van dit 

(van oorsprong vooral in Engelstalige 

landen gevierde) feest houdt verband 
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met de viering van Allerheiligen: 

www.onzetaal.nl/taaladvies/halloween. 
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Advertentie 

Speciaal aanbod 

 

 

  

Speciaal aanbod voor Taalpost-

abonnees: 1 maand gratis toegang tot 

de Dikke Van Dale! 

 

Als Taalpost-abonnee ontvangt u een 

maand gratis toegang tot de Dikke Van 

Dale Online, de taalschatkamer van het 

Nederlands. De Dikke Van Dale beschrijft 

gevestigd en historisch Nederlands en 

kenmerkt zich door gedetailleerde 

omschrijvingen en literaire citaten. 

 

Meld u aan via de knop hieronder en u 

krijgt direct toegang. 
  

 

 
Ja, ik meld mij aan 
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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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