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Ledental en financiële situatie 
De ontwikkelingen in de tijdschriftsector blijven ook voor het genootschap doorwerken: in 2006 nam het 
aantal lid-abonnees af met 4,7% van 37.046 eind 2005 tot 35.314 op 31 december 2006. Ook de 
verminderde bereidheid van mensen om zich aan een vereniging te binden lijkt bij de terugloop een rol te 
spelen. 
Het jaar 2006 is voor Onze Taal in financieel opzicht geen positief jaar geweest. Vooral door het in januari 
2006 plotseling wegvallen van een groot meerjarig project (van € 48.000 op jaarbasis) ten behoeve van de 
taaladvisering van de Nederlandse Taalunie werd het jaar afgesloten met een negatief resultaat van € 
44.957. Door de vermindering van het aantal leden kwam er aan contributies ongeveer € 20.000 minder 
binnen dan begroot. Verder waren er in 2005 enkele belangrijke publicaties (grote Van Dale, 
spreekwoorden-cd-rom) die door een goede marge voor Onze Taal en een zeer goede verkoop voor flinke 
extra inkomsten zorgden; in 2006 waren dergelijke uitgaven er niet. Op de post ‘(resultaat) verkoop 
diverse publicaties’ kwam er in 2006 dan ook ruim € 40.000 minder binnen dan in 2005. Aan de 
kostenkant werd door een nieuw drukcontract een belangrijke besparing bereikt van  € 9.000 t.o.v. de 
begroting 2006 en van € 40.000 t.o.v. de werkelijke drukkosten in 2005. Aan directe wervingskosten werd 
in 2006 minder (€ 17.000) uitgegeven dan begroot, in afwachting van de resultaten van een extern 
wervings- en communicatieonderzoek. Een onderdeel daarvan is een brede enquête onder leden en oud-
leden, waarbij binnen de laatste groep onder meer gevraagd wordt naar de redenen van opzeggen. 
 
Maandblad Onze Taal 
De jaargang 2006 bestond uit tien nummers met in totaal 368 pagina’s. In het blad is in 2006 onder meer 
aandacht geschonken aan taalwebsites op internet, nieuwe woorden, de nieuwe spelling, de taal van de 
arts, nieuw Latijn, het congres ‘Taal in beweging: verval of verrijking?’, het werk van prinses Laurentien, 
Nederlands op het vmbo, de witte spelling, spellingregeling in de wet, speechschrijvers, Nederlandse les 
door vrijwilligers, jongerentaal, het eindexamen Nederlands, het Fries, het Iers, bijnamen in de 
voetbalwereld, taal van de standwerker, Google, oude spraakkunsten, vertalen van spreektaal, sms- en 
msn-taal, de toekomst van spreekwoorden, taalkunde op het vwo, streektaalfunctionarissen, Troonredes, 
ambtenarentaal, parlementaire taal, boektitels, het oudste Nederlands, de taal van de personal coach, 
BureauTaal, de toekomst van woordenboeken, verkiezingstaal, het Afrikaans, rijmloze woorden, 
domineestaal, taal van 2006, en vergadertaal. 
 
Witte spelling 
In december 2005 is er een kleine opstand ontstaan onder een aantal belangrijke kranten en tijdschriften 
tegen de geactualiseerde spelling die in augustus 2005 in de vorm van een nieuw Groen Boekje het licht 
zag. De betrokken media kondigden aan de nieuwe spellingregels niet te gaan toepassen en naar een eigen 
norm te zullen zoeken. Een alternatief vonden zij in de beoogde opvolger van de Spellingwijzer Onze Taal 
uit 1998, een spellinggids van het genootschap die in 2006 herzien zou worden op grond van een kritische 
analyse van de nieuwe spelling. De media van het Platform Witte Spelling (o.m. NRC handelsblad, de 
Volkskrant, Elsevier, NOS, Planet Internet) omarmden bij voorbaat de inhoud van dit ‘witte boekje’, 
waardoor Onze Taal onbedoeld partij werd in de ontstane spellingstrijd. Dat leidde tot spanning in de 
relatie tussen Onze Taal en de Taalunie, die inmiddels weer tot het verleden behoort. In augustus is het 
Witte Boekje van Onze Taal verschenen, dat vervolgens handleiding werd voor de spelling bij een flink 
aantal media. In 2006 zijn ongeveer 30.000 exemplaren van deze uitgave verkocht. 
 
Taaladviesdienst 
In 2006 kwamen er 9851 verzoeken om taaladvies binnen, een sterke daling t.o.v. 2005. Door het 
wegvallen van het grote adviesproject van de Taalunie verminderde het aantal verzoeken om taaladvies 



per e-mail in 2006 met ruim 3100. 77% van het totale aantal vragen werd per telefoon gesteld. De 
Taaladviesdienst moest in 2006 geregeld de openingstijden van het 0900-nummer voor telefonisch 
taaladvies beperken door de hoge eisen die het werk aan het Witte Boekje aan de dienst stelde: hierdoor 
liep het aantal telefonische vragen terug van 9967 in 2005 naar 7616 in 2006.  
Het volgende overzicht geeft het totale aantal verzoeken om taaladvies in de afgelopen jaren weer: 
 
1998      1999      2000       2001      2002       2003       2004       2005 2006 
------  ------   ------     ------     ------       ------       ------       ------ ------ 
9355    10.441     9205     11.554   13.586    14.981   16.037    15.649 9851 
 
 
De dienst bracht 278 vragen en opdrachten in rekening, met een opbrengst van € 36.062. Het 0900-
nummer leverde daarenboven € 12.280 op. In 2006 werd door de Taaladviesdienst € 97.962 in rekening 
gebracht voor verricht werk, inclusief de royalty’s over gemaakte boeken. Bij de dienst waren eind 2006 
vijf taaladviseurs werkzaam, met gemiddeld een aanstelling van 30 uur per week. 
 
Onze Taal op internet 
De belangstelling voor de website van Onze Taal heeft een omvang van gemiddeld ongeveer 100.000 
verschillende (‘unieke’) bezoekers per maand in de periode buiten de zomermaanden. Het totale aantal 
bezoeken aan de website was in 2006 2.422.283, een toename van 39% t.o.v. het aantal van 1.745.300 
bezoeken in 2005. Die toename zat niet zozeer in een grotere toevloed van nieuwe bezoekers (het aantal 
unieke bezoekers nam met 15% toe van 949.434 tot 1.094.770) als wel in het aantal ‘trouwe’ (identieke) 
bezoekers dat terugkwam op de website. Tezamen vroegen zij in 2006 22.664.412 pagina’s op de website 
op, een toename van 67% t.o.v. het aantal van 13.564.029 pagina’s in 2005. 
Via het elektronische inschrijfformulier op de website van Onze Taal kwamen in 2005 1658 aanmeldingen 
van nieuwe leden en cadeau-abonnementen binnen. 
De Taaladviesdienst heeft in 2006 de rubriek Taaladvies tot 1050 adviezen aangevuld, mede op grond van 
de geactualiseerde spelling die per 1 augustus 2006 inging.  
Na een periode van negen jaar heeft Marc van Oostendorp zijn functie van webredacteur neergelegd; hij is 
per 1 november opgevolgd door Raymond Noë, die ook al op de bureauredactie werkzaam is. 
 
Taalpost 
Het aantal abonnees op de elektronische nieuwsbrief Taalpost, die drie keer per week gratis toegestuurd 
wordt aan belangstellenden, is doorgegroeid van 17.500 abonnees in 2005 tot bijna 20.000 in 2006. 
Taalpost is een directe en actuele nieuwsvoorziening, als medium heel geschikt voor snel en direct contact 
met abonnees. De redactie wordt gevormd door Marc van Oostendorp namens Onze Taal en door Ludo 
Permentier (tevens bestuurslid van Onze Taal) namens Van Dale. 
 
Overige  
In 2006 werd verder door Onze Taal: 
• behalve de spellinggids het Witte Boekje ook Het groen-witte verschillenboekje gemaakt, een uitleg 

op zakformaat over de verschillen en overeenkomsten tussen groene en witte spelling; 
• voor de veertiende keer de Onze Taal Taalkalender gepubliceerd. 
• een weblog begonnen bij de Taaladviesdienst, waarmee over taalkwesties een interactief contact met 

bezoekers mogelijk is. Het weblog trekt gemiddeld 7500 bezoekers per maand.  
 
Bij het secretariaat van het genootschap waren eind 2006 12 medewerkers in dienst (voor gemiddeld 28 
uur per week), met in totaal een formatieruimte van 9 voltijdse medewerkers. 
 
Op de jaarvergadering in juni 2006 werd drs. J.A. Wiechmann verkozen tot lid van het bestuur. Dat 
bestuur bestond verder uit mr. E.J. Numann (voorzitter), G.F. Raateland RA (penningmeester), C.N.F. van 



Ditshuizen (vice-voorzitter), en de leden dr. J.A. Brandenbarg, mr. G.C. Haverkate, drs. J.H.J. Luif, lic. L. 
Permentier, H.S.W. Stoel-Hes en P.M. Veltman-Laseur. 
Het bestuur van het genootschap dankt alle medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid in het jaar 2006. 
 
 
 
 


