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Jaarwoordkalender
De Jaarwoordkalender, tot stand gekomen dankzij subsidie van de stichting Vrienden van Onze Taal,
is af! Dit is een voorziening op de website van Onze Taal waarmee voor elk jaartal vanaf 1800
woorden en uitdrukkingen op te roepen zijn die dát jaar voor het eerst zijn aangetroffen. Leuk voor
een toespraak bij een verjaardag of jubileum. De teksten zijn geschreven door prof. dr. Nicoline van
der Sijs. Het invoeren van het jaartal 1882 levert bijvoorbeeld deze informatie op:
meten is weten (1882)
De latere Nobelprijs-winnaar Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) spreekt in Leiden in 1882
in zijn inaugurele rede als hoogleraar experimentele natuurkunde en meteorologie van ‘door
meten tot weten’, dat spreekwoordelijk is geworden als meten is weten.
Lopende projecten
 Het project Spellingsite werkt toe naar een testversie van de website voor toekomstige
gebruikers. Op basis van hun commentaar wordt de site verder verbeterd. De afgelopen
maanden zijn er vooral veel recente woorden aangevuld.
 Het vooronderzoek naar de vitaliteit van spreekwoorden is inmiddels af. Aan de opzet van
het eigenlijke onderzoek is hard gewerkt; de Vriendenstichting verwacht voor de uitvoering
daarvan binnenkort een financieringsverzoek te ontvangen.
Een idee voor de Vriendenstichting?
De projecten die we hierboven noemen, zijn voorbeelden van initiatieven die dankzij de
Vriendenstichting kunnen worden uitgevoerd. Hebt u een goed idee voor een project? Geef dat dan
aan ons door! De voorwaarden zijn:
 Uw idee draagt bij aan de verspreiding van kennis over de Nederlandse taal.
 Uw idee levert een duidelijke bijdrage aan de naamsbekendheid, de status en/of het
ledenaantal van het Genootschap Onze Taal.
 Uw idee is uitvoerbaar op projectbasis en heeft dus een begin én een duidelijk eind.
Stuur uw suggestie naar vrienden@onzetaal.nl.
Dit is de vijfde nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van Onze Taal. De zesde ontvangt u in het najaar van
2015.
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