
           
           
Jaarverslag 2008 Genootschap Onze Taal 
 
2008 was voor het genootschap een financieel redelijk gezond jaar, met weliswaar een 
betreurenswaardig ledenverlies, maar ook met een grote toename van activiteiten.  
 
Ledental en financiële situatie 
De terugloop in het ledental die zich al sinds een aantal jaren aftekent, zette helaas ook in 2008 door: 
eind december had de vereniging 32.672 leden, dat is 4,6% minder dan eind 2007 (34.258 leden). 
Voor het vergroten van de financiële armslag werd eind 2008 voor de tweede keer aan de leden 
verzocht een donatie over te maken als aanvulling op hun contributie. 5675 leden gaven daar gehoor 
aan; tezamen maakten zij in de vorm van giften ruim € 57.700 over aan het genootschap. Verder ging 
in 2008 de contributie van € 23,- omhoog naar € 24,-, waardoor de contributie-inkomsten in 2008 
netto stegen met € 23.500. En door een nieuw groot project voor de Taalunie stegen de inkomsten van 
de Taaladviesdienst in 2008 sterk. Mede door deze drie extra baten is er over 2008 een positief 
eindresultaat van € 33.525 op de jaarrekening. 
 
Tijdschrift Onze Taal 
De jaargang 2008 bestond uit tien nummers met in totaal 368 pagina’s. In het blad is in 2008 onder 
meer aandacht besteed aan begrijpelijke taal (themanummer januari), de nieuwe woorden van 2007, 
de Cito-toets, carnavalsplaatsnamen, de lezingen van het jubileumcongres van 8 december 2007, 
catchphrases, de taalkundige Labov, onzinlettergrepen, de Académie Française, een Académie 
néerlandaise, de taal van Matthijs van Nieuwkerk, het begrip allochtoon, de taal van verkoopreizen, 
de digitale Statenvertaling, rookvrije taal, struikelblokken in het Nederlands, spreektempo, het 
Chinees (themanummer juli), scheldgedrag internationaal, Nederlandse syntaxis, Esperanto, het 25-
jarig jubileum van de directeur van Onze Taal, lezen als zintuiglijk werkwoord, de taal van de 
treinconducteur, Van Maerlants Rijmbijbel, taalkundig onderzoek, evolutie in voornaamwoorden, de 
taal van het restaurant (thema november), de retoriek van Obama, de taal van Youp van ’t Hek, het 
populariseren van taalwetenschap, en de woorden van de economische crisis. 
In 2008 was het tijdschrift Onze Taal diverse keren uitgebreid spraakmakend aanwezig in de pers, o.a. 
over begrijpelijke taal, over catchphrases en over de uitspraak van Koningin Beatrix. De 
bureauredactie kreeg in 2008 versterking van mevr. L.(Lydeke) Roos BA. 
 
Taaladviesdienst 
In 2008 kwamen er 13.420 verzoeken om taaladvies binnen, een toename van 36% t.o.v. 2007. Deze 
toename werd mede veroorzaakt door de taalvragen die per e-mail die voor de Taalunie werden 
beantwoord in het kader van het betaalde project ‘Taaladvies.net’. Dit vijfjaarsproject begon in januari 
2008 nadat Onze Taal eind 2007 als beste partij werd aangewezen in de aanbestedingsprocedure van 
dit project, waarvoor per jaar € 50.700 gedeclareerd wordt.  
Het volgende overzicht geeft het totale aantal verzoeken om taaladvies in de afgelopen jaren weer: 
 
1998      1999      2000       2001      2002       2003       2004       2005 2006 2007 2008 
------  ------   ------     ------     ------       ------       ------       ------ ------ ------ ------ 
9.355    10.441     9.205     11.554   13.586    14.981   16.037    15.649 9.851 9.840 13.420 
 
In 2008 werd door de Taaladviesdienst € 151.264 terugverdiend voor verricht werk van derden, 
inclusief royalty’s voor geschreven boeken. Dat is een stijging van 66% ten opzichte van 2007. De 
dienst bracht 381 vragen en opdrachten in rekening met een opbrengst van € 74.591; in 2007 bracht 
dit onderdeel van het werk € 68.387 op.  
Mede door verruimde openingstijden steeg het aantal telefonische vragen van 7.292 in 2007 naar 
7.977 in 2008; de vergoeding via het 0900-nummer steeg van € 8.229 in 2007 naar € 11.457 in 2008. 
In 2007 bood de Taaladviesdienst voor het eerst taalcursussen voor de leden aan, als proef om de 
behoefte te peilen. Na het succes van deze proef werden in het voor- en najaar van 2008 op middagen 
en avonden 24 cursussen spelling en praktische grammatica verzorgd, waaraan ruim 200 mensen 
deelnamen; zij betaalden daarvoor € 11.700 cursusgeld. Verder ging in 2008 veel aandacht van de 
dienst uit naar het actualiseren en aanvullen van de afdeling Taaladvies van de website 
www.onzetaal.nl. Daardoor kwamen er vele nieuwe adviezen bij en werden veel verzamellijsten 
aanzienlijk uitgebreid. 
Bij de dienst waren eind 2008 6 taaladviseurs werkzaam, met gemiddeld een aanstelling van 28 uur 
per week. Drs. J.(Jaco) de Kraker werd in 2008 aangetrokken als nieuwe taaladviseur. 



 
Onze Taal op internet 
De website van Onze Taal trok in 2008 gemiddeld per maand ruim 124.700 verschillende (‘unieke’) 
bezoekers, een stijging met 32% ten opzichte van 2007, toen dat maandgemiddelde 94.500 was. De 
1.496.521 bezoekers gingen in totaal 2.937.184 maal naar de website, een toename met bijna 11% 
t.o.v. 2007. Het elektronische inschrijfformulier op de website leverde in 2008 2.771 aanmeldingen 
van nieuwe leden en cadeau-abonnementen op, een toename van 24% t.o.v. de 2.229 aanmeldingen in 
2008. 
 
Digitale Onze Taal 
In januari 2008 is begonnen met een digitale versie van het tijdschrift. Met een digitaal abonnement 
en een wachtwoord is Onze Taal in te zien op de website van het bedrijf Modern Media. Het 
tijdschrift is door te bladeren en verrijkt met elektronische doorverwijzingen, illustraties en extra’s die 
aanklikbaar zijn. Een abonnement kostte in 2008 € 24,-, dezelfde prijs als voor het papieren 
tijdschrift; in combinatie met het tijdschrift was de meerprijs € 12,-. In de loop van 2008 hebben zich 
ongeveer 150 individuele abonnees gemeld voor de digitale Onze Taal. Later in het jaar kwam er 
belangstelling van scholengemeenschappen, hogescholen en universiteiten die Onze Taal via de 
computer voor de hele instelling toegankelijk willen maken. Voor hen worden aparte tarieven en 
overeenkomsten afgesproken. Het eerste collectieve contract werd afgesloten met de overheid: 800 
wetgevingsjuristen op diverse ministeries kunnen Onze Taal vanaf 1 januari 2009 inzien via hun 
computernetwerk. 
 
Taalpost 
De elektronische nieuwsbrief Taalpost, die drie keer per week gratis toegestuurd wordt aan 
belangstellenden, werd tot oktober 2008 in samenwerking met Van Dale Uitgevers uitgebracht. Na 
zeven jaar is Van Dale gestopt met zijn aandeel in deze uitgave, vanwege een nieuw marketingbeleid. 
Het genootschap heeft Taalpost vanaf dat moment op eigen kracht voortgezet. Het medium was toen 
ook beschikbaar voor advertenties van Onze Taal, om leden te werven en diensten onder de aandacht 
te bengen. De taalnieuwsbrief werd eind 2008 toegestuurd aan ongeveer 15.000 abonnees. De redactie 
werd in 2008 gevormd door Marc van Oostendorp namens Onze Taal en tot 1 oktober door Ludo 
Permentier namens Van Dale. Vanaf 1 oktober is Erik Dams uit België de tweede redacteur van 
Taalpost.  
 
Overige  
In 2008 werd verder door Onze Taal: 
♦ voor de vijftiende keer de Onze Taal Taalkalender gepubliceerd;  
♦ vanaf half mei een wekelijkse taalrubriek geschreven voor de populaire website NU.nl, waardoor 

aantoonbaar 44.000 mensen naar de website en het werk van het genootschap werden getrokken; 
♦ de bibliotheek van Onze Taal volledig gecatalogiseerd door een aantal deskundige vrijwilligers 

die zich na een oproep in Onze Taal gemeld hadden;  
♦ een weblog over taalkwesties geschreven door de Taaladviesdienst, gericht op interactief contact 

met bezoekers, dat gemiddeld ruim 10.000 bezoekers per maand trok in 2008. 
 
Bij het bureau van het genootschap waren eind 2006 14 medewerkers in dienst (voor gemiddeld 29,5 
uur per week), met in totaal een formatieruimte van bijna 11 voltijdse medewerkers. Met 4 externe 
medewerkers is er bovendien een overeenkomst voor het werk in de redactie van Onze Taal en voor 
Taalpost.  
 
Op de jaarvergadering in juni 2008 werden drs. M. (Mieke) van der Weij en drs. L. (Leo) Voogt 
gekozen tot lid van het bestuur en namen dr. J.A. Brandenbarg en mevr. P.M. Veltman-Laseur 
afscheid van het bestuur. Dat bestuur bestond eind 2008 verder uit mr. E.J. Numann (voorzitter), mr. 
G.C. Haverkate (vicevoorzitter), drs. E.H.M. Goossens (secretaris), G.F. Raateland (penningmeester), 
en de leden drs. J.H.J. Luif, mr. drs. L. Jongsma, lic. L. Permentier, H.S.W. Stoel-Hes en drs. A.J.A. 
Wiechmann. 
 
Den Haag, 20 mei 2009 


