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‘Waar komt pindakaas vandaan?’ 

Dankzij de ondersteuning van de stichting Vrienden van Onze Taal verscheen in november 2013 het 

boekje ‘Waar komt pindakaas vandaan?’ Hierin wordt de etymologie van honderd opmerkelijke 

woorden uitgelegd. De redactie van Onze Taal schreef het boekje, in samenwerking met 

medewerkers van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.  

‘Waar komt pindakaas vandaan?’ is officieel gepresenteerd op het Onze Taal-congres, dat in 

november 2013 plaatsvond in Breda. Alof Wiechmann riep daar, als voorzitter van de stichting, de 

congresgangers nog eens op donateur te worden.  

 

Spreekwoorden en zegswijzen 

Een nieuw project in 2014: een onderzoek naar de (terugloop van) kennis over spreekwoorden. De 

stichting Vrienden van Onze Taal ondersteunt dit onderzoek, dat vooral de vitaliteit van 

spreekwoorden in kaart wil brengen. Verdwijnen oude spreekwoorden? Welke factoren zijn van 

invloed op hun levensduur? Zou je het spreekwoordgebruik nieuw leven kunnen inblazen, 

bijvoorbeeld door oude spreekwoorden te ‘moderniseren’?  

 

Lopende projecten: Onze Taal-app en Spellingsite.nu 

De gratis app van www.onzetaal.nl was alweer toe aan een update. Er zijn onder meer functies aan 

toegevoegd om de weergave van de taaladviezen op het scherm te verbeteren. Maar liefst 110.000 

mensen hebben de app inmiddels gedownload.  

De database waarop de spellingwebsite Spellingsite.nu gebaseerd zal zijn, is inmiddels gevuld met 

zo’n 170.000 woorden. Nu worden afbrekingen, buigingsvormen, verwijzingen, enz. toegevoegd. 

 

Werving van donateurs / notarieel schenken 

De stichting had op 1 maart 2014 1403 donateurs. Er is in het najaar van 2013 een wervingsactie 

gehouden onder degenen die in 2012 voor één keer een bedrag hadden gedoneerd. Dat leverde 36 

nieuwe donaties/donateurs op.  

Sinds 2013 is het ook mogelijk om via een notariële akte te schenken aan de stichting. Een notariële 

schenker legt voor minstens vijf jaar vast dat hij jaarlijks een bedrag schenkt. Daar staan fiscale 

voordelen tegenover. Op 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst het vastleggen van een meerjarige 

schenking nog gemakkelijker gemaakt: de schenker kan dat nu ook zelf regelen, zonder tussenkomst 

van een notaris. Via www.onzetaal.nl/periodieke-gift vindt u hier meer informatie over. 

 

Dit is de derde nieuwsbrief van de stichting Vrienden van Onze Taal. De vierde ontvangt u in september 2014.  

e-mail: vrienden@onzetaal.nl  
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