Jaarverslag 2007 Genootschap Onze Taal
2007 was een bijzonder jaar voor het Genootschap Onze Taal: het was het jaar waarin het 75-jarig
jubileum van de vereniging (1931-2006) en van het tijdschrift (1932-2007) werd gevierd. Diverse
activiteiten en uitgaven stonden in het teken van deze mijlpaal.
Ledental en financiële situatie
De terugloop in het ledental die zich al sinds zeven jaar aftekent, hield helaas ook in 2007 aan: eind
december had de vereniging 34.258 leden, dat is 3% minder dan eind 2006 (35.314 leden). Een grote
ledenwervingsactie in september – waarin aan leden gevraagd werd met een (aan alle leden)
toegestuurd extra nummer van het tijdschrift een nieuw lid te werven – leverde weliswaar 560 nieuwe
leden op, maar dat was niet voldoende om het tij te keren.
Naast deze tegenvaller was er ook een meevaller. In verband met de financiële krapte werd eind 2007
voor het eerst aan de leden verzocht een donatie over te maken als aanvulling op hun contributie, en
bijna 8000 leden gaven daar gehoor aan; tezamen maakten zij in de vorm van giften ruim € 78.000
over aan het genootschap, waarvan € 58.536 in 2007 binnenkwam en aan dat financiële jaar werd
toegerekend. Ook viel in 2007 het restant van het gereserveerde jubileumfonds vrij, wat een positief
effect had van € 21.828. Door deze twee extra baten is er over 2007 geen tekort maar prijkt er een
positief eindresultaat van € 16.526 op de jaarrekening.
Maandblad Onze Taal
De jaargang 2007 bestond uit tien nummers met in totaal 360 pagina’s. In het blad is in 2007 onder
meer aandacht geschonken aan de nieuwe woorden van 2006, Jiddisch, Bargoens, de strijd van kleine
taalorganisaties tegen Engelse invloed, het populariseren van taalkunde, modieuze bedrijfsnamen,
rijmloze woorden, het Weerts, dialectkaarten, politietaal, de taalkundige Becanus, versterkende
vergelijkingen, taalvaardigheid van studenten, streektaalpolitiek, Onze Taal in de Tweede
Wereldoorlog, datingtaal, kampeertaal, ‘zelfvervullende’ woorden, Nederlands in de grondwet, de
Bond tegen het vloeken, politieke conflicttermen, eenvoudige literatuur voor zwakke lezers, het ABN
als spreeknorm, gebarentolken, taalamusement op tv, woordenboekmaker Cornelis Kiliaan, de
Symbolenwijzer, het Groot Dictee der NT2, de taal van GeenStijl, de DBNL-zoekmachine, en er was
speciale aandacht voor de schrijvers Adriaan van Dis, Arthur Japin en Frank Westerman.
Met ingang van het januarinummer 2007 is het tijdschrift in een vernieuwde vormgeving verschenen.
De redactie is toen ook met twee nieuwe maandelijkse lezersrubrieken begonnen: ‘Taalergernissen’ en
‘Gesignaleerd’, die de lezers meer aan het woord moeten laten. Daarmee werd gevolg gegeven aan
een wens van de ledenvergadering van 12 juni 2007. In februari/maart was er een speciaal nummer in
het kader van het jubileum; die maand werd aan het tijdschrift voor alle lezers een apart
jubileumboekje toegevoegd met een portret van het huidige genootschap.
Taaladviesdienst
In 2007 kwamen er 9840 verzoeken om taaladvies binnen, een bijna identiek aantal t.o.v. 2006. Het
volgende overzicht geeft het totale aantal verzoeken om taaladvies in de afgelopen jaren weer:
1998
-----9355

1999
-----10.441

2000
-----9205

2001
2002
------ -----11.554 13.586

2003
2004
----------14.981 16.037

2005
-----15.649

2006
-----9851

2007
-----9840

In 2007 werd door de Taaladviesdienst € 91.360 in rekening gebracht voor verricht werk, inclusief
royalty’s voor geschreven boeken. In 2006 was dit bedrag nagenoeg hetzelfde, maar bestond het voor
47% uit royalty’s, voor een groot deel voor het Witte Boekje, waaraan in dat jaar ook veel werkuren
besteed waren. In 2007 is die verhouding sterk verschoven: de dienst bracht in dat jaar 335 vragen en
opdrachten in rekening met een opbrengst van € 68.387; in 2006 bracht dit onderdeel van het werk
€ 36.062 op. De terugval in het aantal verstrekte adviezen in bovenstaande tabel werd mede
veroorzaakt door het wegvallen van een grote taaladviesopdracht van de Taalunie in januari 2006.
Deze kon in twee jaar tijd nog niet geheel gecompenseerd worden door betaald werk van andere
opdrachtgevers. De inkomsten van de Taaladviesdienst bleven in 2007 dan ook achter bij de
begroting.
In 2007 bood de Taaladviesdienst voor het eerst taalcursussen voor de leden aan, mede als proef om
de behoefte eraan te peilen. In de maanden mei en juni volgden 114 leden van de vereniging een van
de acht middag- of avondcursussen ‘Spelling’ of ‘Formuleren’; de cursussen (maximaal 120 plaatsen)
waren nagenoeg volgeboekt.
In het najaar is veel tijd besteed aan de Europese inschrijving op het project ‘Taaladvies.net’ van de

Nederlandse Taalunie. In december kwam het verheugende nieuws dat Onze Taal de beste partij was
in die aanbesteding; de dienst gaat in de periode 2008-2012 (voor € 260.000) via e-mail opnieuw de
taaladvisering verzorgen voor deze Nederlands-Vlaamse overheidsinstelling.
Bij de dienst waren eind 2007 vijf taaladviseurs werkzaam, met gemiddeld een aanstelling van 30 uur
per week.
Congres
Op zaterdag 8 december hield de vereniging haar tweejaarlijkse publiekscongres in de Jaarbeurs te
Utrecht, onder de titel ‘Onze taal, onze toekomst’. Voor de 1350 congresbezoekers waren er vijf
lezingen over verschillende aspecten van de toekomst van onze taal, en daarnaast optredens van Erik
van Muiswinkel en Pieter Nieuwint. De Groenman-taalprijs werd op het congres toegekend aan
Adriaan van Dis, die een zeer gewaardeerd dankwoord hield.
Op het congres werd het erelidmaatschap van Onze Taal toegekend aan Wim de Bie en Kees van
Kooten. Dat was het eerste erelidmaatschap in 12 jaar: in 1995 ging de onderscheiding naar Marten
Toonder. Ter ere van deze gebeurtenis bracht het genootschap op de congresdag een erebundel uit,
onder de titel En wel hierom …, waarin een lexicon en enkele beschouwingen zijn gebundeld. Het
congres kreeg van het publiek een zeer hoge waardering.
Onze Taal op internet
De website van Onze Taal wordt per maand door ruim 100.000 verschillende (‘unieke’) bezoekers
bezocht. Het totale aantal bezoeken aan de website was in 2007 2.690.704, een toename van 54%
t.o.v. het aantal van 1.745.300 bezoeken in 2005. De bezoekers vroegen op de website 22.980.244
pagina’s op. Het elektronische inschrijfformulier op de website leverde in 2007 2229 aanmeldingen
van nieuwe leden en cadeau-abonnementen op.
Taalpost
Het aantal abonnees op de elektronische nieuwsbrief Taalpost, die drie keer per week gratis
toegestuurd wordt aan belangstellenden, is verder gegroeid van 20.000 abonnees in 2005 tot 22.000 in
2007. Taalpost is een actuele voorziening, als medium heel geschikt voor snel en direct contact met
abonnees. De redactie werd in 2007 gevormd door Marc van Oostendorp namens Onze Taal en Ludo
Permentier (tevens bestuurslid van Onze Taal) namens Van Dale.
Overige
In 2007 werd verder door Onze Taal:
♦ een boek over dicteewoorden, De dikke drieduizend dicteewoorden, samengesteld;
♦ in november een dictee uitgebracht op YouTube – gepresenteerd door Henny Stoel, als oefening
voor het Groot Dictee – waarmee door duizenden bezoekers werd geoefend;
♦ voor de veertiende keer de Onze Taal Taalkalender gepubliceerd;
♦ geïnventariseerd wat de voorspellingen zijn over het Nederlands van 2082; de neerslag daarvan
is samengebracht in het boekje De toekomst van het Nederlands, dat in december verscheen;
♦ van de Belastingdienst de aanwijzing als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI)
verkregen;
♦ een digitale versie van het tijdschrift voorbereid, die verschijnt vanaf 1-1-2008;
♦ een begin gemaakt met een proactief beleid om persberichten uit te brengen bij nieuwswaardige
artikelen. In 2007 was er in de pers uitgebreid aandacht voor het jubileum, het congres, de
nieuwe ereleden, de voorspelling van de taal van 2082, en de verkiezing van het mooiste woord
van 2007 (i.s.m. Van Dale).
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 2007 werd mr. drs. L. Jongsma verkozen tot lid van het bestuur en nam
C.N.F. van Ditshuizen na 16 jaar lidmaatschap afscheid van het bestuur. Dat bestuur bestond eind
2007 verder uit mr. E.J. Numann (voorzitter), mr. G.C. Haverkate (vicevoorzitter), drs. E. Goossens
(secretaris), G.F. Raateland (penningmeester), en de leden dr. J.A. Brandenbarg, drs. J.H.J. Luif, lic.
L. Permentier, H.S.W. Stoel-Hes, P.M. Veltman-Laseur en drs. J.A. Wiechmann.
Den Haag, 23 mei 2007

