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Sponsoren
Verenigingstijdschrift SV Babel

De plek in Utrecht om gezellig te 
borrelen of lekker te genieten met 
vrienden, familie of collega’s. Je 
kunt het café vinden midden in 
het centrum van Utrecht. Het team 
van Ouwe Dikke Dries staat zeven 
dagen per week voor u klaar!

Poolcafé Hart van Utrecht is in-
middels 25 jaar lang een begrip in 
het centrum van Utrecht. Je kunt 
er poolen, borrelen of genieten van 
een LIVE voetbal wedstrijd!

Scriptium biedt méér scriptie- 
correctie voor minder geld. Laat 
je scriptie niet alleen op taal            
nakijken, maar ook op inhoud. 
Topkwaliteit voor een kleine prijs.

De Wolfskuil biedt prachtige 
groepsaccommodaties voor    
groepen vanaf 10 personen. In het 
bos bij Ommen de ideale locatie 
voor een gezellig verblijf.
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Welkom
Redactioneel
Lieve lezers, 

Welkom bij het voorstukje van deze 
uitgave van de  Bab(b)elaar, het  
verenigingsblad van sv Babel. 
Ook in deze uitgave nodigen wij u 
uit om een reis te maken door de 
tijd, maar deze keer blijven we di-
cht bij huis: het nu. Wederom zijn 
de beste stukjes van deze tijd ver-
zameld met u in het achterhoofd 
en we hopen dat het u bevalt. 
Te vinden in dit blad is het volgende:

Colofon
Bab(b)elaar nº2, 
april 2019.

Redactie: Rieke van 
Lieshout, Jaimy Grootveld, 
Jasper van eden Berg, Josine 
Schaap, Leonie Dangremond, 
Tessa Portier

Vormgeving: Jaimy 
Grootveld, Josine Schaap, 
Tessa Portier.

Met dank aan: Koen Knape 
en Maikel Roelofs
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Hey liefste Babelaars,
Ik ben Josine, ben nu tweedejaars 
Taalwetenschap en dit jaar vervul 
ik de functie Vicevoorzitter in het 
bestuur, maar dat is natuurlijk een 
enorm onbelangrijke bijzaak als je 
de eer hebt om voor de Bab(b)elaar 
te schrijven. Verder eet ik mayonaise 
bij m’n tosti’s, plak ik m’n muren vol 
met vreemde advertenties, flyers en 
theezakjes, en vermaak ik me met 
alles waar een naald en draad aan te 
pas komt. In de foto ben ik aan het 
vissen, dat is ook een hobby van me.

Josine

Leonie

Graag stel ik jullie voor aan mijzelf, 
Leonie. Ik ben hartstikke blij om de 
secretarisfunctie bij de Bab(b)elaar-
scommissie in te vullen. Ook ben ik lid 
van de Reiscommissie, want ik houd 
van reizen (zie foto op een cool meer 
in Slovenië). Ik woon in Overvecht 
en fiets graag op en af naar de Drift 
(en de Babelkamer natuurlijk). Graag 
speel ik gitaar en piano, maar ik zoek 
nog een leuke sport in of rondom 
Overvecht. Dus als je nog een sugges-
tie hebt, kom maar door ;)
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Mijn naam is Jasper, sinds vorig jaar 
ben ik student Taalwetenschap en 
tegenwoordig doe ik er ook Duits bij. 
Ik reis iedere dag op en neer vanuit 
Brabant en daarom schrijf ik dit stuk-
je ook vanuit een trein met vertrag-
ing - heel toepasselijk. Ik sta bek-
end als degene die al jaren een taal 
maakt en nog altijd (hoogstwaar- 
schijnlijk vergeefs) hoopt dat iemand 
‘m ooit leert. Als je in de Babelkamer 
koffie haalt, hoef je niet te vragen 
wat ik wil, want meestal heb ik m’n 
dubbele espresso al op. Binnen Babel 
ben ik ook lid van de Beecie, voor  
zover die dit jaar bestaat. Stel mij geen vraag over auto’s of 
schaatsen, want dan zit je nog vijf uur met mij te praten! ;)

Jasper

Heyhey leuk dat je de Bab(b)elaar 
leest! Ik ben Rieke, op dit moment 
de voorzitter van de Babcie. Ik ben 
dan ook degene wie je de schuld 
mag geven van het doorvoeren van 
het “Oud-Nederlands” in de Verleden 
Bab(b)elaer (ik moet nog altijd wen-
nen aan het schrijven van Bab(b)be-
laar zonder ae). Ik ben heel blij met 
mijn mede Babcieleden en kijk uit 
naar deze en volgende Bab(b)elaars. 
Als je hier ideeën voor hebt kan je 
natuurlijk altijd een berichtje sturen, 
en vergeet ook niet op onze Face-
book pagina te kijken voor stukken 
waarbij we jullie input nodig hebben! 

Rieke
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Hoi ik ben Tessa! Inwoner van 
de mooiste stad van Nederland, 
tweedejaars taalwetenschap stu-
dent en trots babcie-lid. Ik doe de 
vormgeving en heb in deze editie 
dat gekke stuk over de nu-is-nu 
honden verzorgd. Ik werk bij de 
drogist en kan je op de hoogte 
houden van de leukste 1+1 deals. 
Daarnaast heb ik veel nutteloze 
popcultuur kennis, dus mocht je 
altijd al hebben willen weten hoe 

de familiebanden van de Kardashians nou in elkaar zitten, kun 
je het me vragen. 

Tessa

Hoi allemaal,  
Ik ben Jaimy, laatste jaars Taal-
wetenschap student. Het is de be-
doeling dat ik eind juni afstudeer! 
Woon inmiddels samen in een écht 
huis in Rotterdam. In de Babcie 
doe ik de vormgeving en volgens 
mij ben ik ook vice-voorzitter. Ik 
ben groot kattenliefhebber, hou 
van koken en als ik later groot ben 
wil ik NT2-docent worden. Ik ga 
afstuderen met een kennisclip over 
gender en inclusief taalgebruik! 
Super tof om iets anders te doen 
dan een gigantisch onderzoek. Nou 
euh doegies!

Jaimy
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Gedicht

“Aangeschoten
Hoe ver doorgeschoten
ben je, als je onverdroten
rondom d’rop los hebt geschoten.
Voor wie zo’n daad doet slechts valse noten:
hij zal worden teruggefloten
zij het met horten en stoten.
Een gedachte, uit hoop ontsproten:
hopelijk is de dader nu uitgeschoten.”

- Jasper van den Berg
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KleineLeuven
Door Josine Schaap
Er was geen tekort aan regen en 
wind op Er was geen tekort aan re-
gen en wind op de ochtend van 
vertrek. Gelukkig stond er een 
fijne, exotische trip op de planning 
en zouden we snel kunnen geniet-
en van de Leuvense zonnestraaltjes. 
Goed, een beetje overdreven, maar 
het was verrassend zonnig toen we 
aankwamen. Dat hadden we wel 
nodig na een lange treinreis met 
moeilijke Zweedse puzzels en een fel 
oud vrouwtje dat erbij zweerde dat 
sociale media, met name Facebook, 
LEVENSGEVAARLIJK (!) zijn.
 
Een zeer duidelijk verhaal van een 
Franse hostelmedewerkster en veel 
verwarde blikken later, dumpten we 
onze tassen en koffers in het hostel 
om alvast een rondje te maken door 
de stad. Zo gingen sommigen shop-
pen, een paar beklommen de univer-
siteitsbibliotheek, anderen maakten 
een wandeling door de Wandeling-

straat en een stel idioten stak z’n 
hoofd door het oog van de naald.
Met volle magen vol Belgische wa-
fels kwamen we ’s middags weer aan 
in het hostel om de kamers te ver-
delen. Hoe smal de ingang was, zo 
luxe waren de kamers. Een eigen wc, 
douche en zelfs een eigen keuken! 
Oke, dit gaat geen reclamepraatje 

Perfect voor een blokje om

worden voor het hostel, maar laten 
we zeggen dat het een fijn verblijf 
was. Want een eigen keuken betek-
ent eieren bakken, wentelteefjes 
maken, warme broodjes en natuurli-
jk the good ol’magnetronpizza’s.
Voordat we aan al dat lekkers toek-
wamen gingen we eerst met z’n al-
len uiteten. Iedereen werd spontaan 
weer tien jaar bij het zien van de 
krijtjes die op tafel stonden. Al gauw 
stond het papieren tafelkleed vol 
met kunst, doodles en drie-op-een-

Het creëren van kunst met krijtjes
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rij. Een beetje beschaamd werden 
krijtjes weggeschoven toen het eten 
kwam en de obers de kinderteke-
ningen in stilte beoordeelden. Toch 
klapten ook de medewerkers vroli-
jk mee toen we Maarten toezongen 
voor z’n verjaardag.
 
De volgende dag maakten we met 
de Reiscie een mooie wandeling 
langs alle must-sees van Leuven. Een 
mooie gelegenheid om nogmaals je 

hoofd door het oog van de naald te 
steken en foto’s te maken van rare 
beelden die water in hun hoofd goo-
ien. Én om een hele leuke groepsfoto 
te maken!
Na de lunch was het voornamelijk 
een museumdagje, waarop je kon 
kiezen tussen het M-Museum met 
kunstige kunst of het Museum van 
dierkunde met opgezette dieren, 
schelpen en veel te lange lintworm. 
Het is maar net waarom je zin in 
hebt, zo net na de lunch…
 
Hoe erg we er ook tegenop zagen, 
brak de laatste dag toch aan. We 
werden vaarwel gezwaaid door de 
dwarrelende sneeuw en stapten in 
de trein met de hoop dat het noor-
delijke Nederland misschien toch 
iets warmer zou zijn. Al met al 
hebben we het (ik denk dat ik voor 
iedereen spreek) super naar het zin 
gehad. Onze nederige dank gaat uit 
naar de Reiscie voor het organiseren 
van zo’n fijne Kleine Reis!

Het Naaldkunstwerk

Blije Babelmensen
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Woord van het jaar.
door Jasper van den Berg

We zijn het misschien alweer 
bijna vergeten, maar “blok-
keerfries” is toch echt het 
woord van het jaar 2018 in 
Nederland. Het klinkt misschien 
een beetje als een suffe verkiezing, 
voor ons anti-prescriptivisten. Wij 
zijn taalwetenschappers, wij bepalen 
zelf wel welke woorden we zeggen, 
chatten of twitteren. Maar het hele 
idee is juist dat een Woord van het 
Jaar (WvhJ) weergeeft welk onder-
werp nou echt speelde binnen de 
bevolking en waar bovendien nog 
geen woord voor was. In 2009 was 
dat bijvoorbeeld… twitteren. Het 
is voor de cultuurhistorici van de 
toekomst een bijzonder interes-
sante bron. Het is ook voor ons taal-
omarmers een mooi fenomeen, om 
te zien hoe snel sommige woorden 
inburgeren en hoe snel anderen 
weer verdwijnen.

2009: ‘twitteren’

Kijk, blokkeerfries komt misschien 
nog een keer terug als Halbe Zijlstra 
in zijn tweede politieke leven een 
wet over migratie van premier Daan 
van der Weijden tegenhoudt, maar 
het zal toch vooral een nichewoord 
blijven. Maar het allereerste Woord 
van het Jaar, gamen, daarvan kun-
nen we ons toch niet voorstellen dat 

het pas sinds 2003 in het woorden-
boek staat? Het is inmiddels zo in-
geburgerd. Terwijl we van swaffelen 
zeggen, goh, moet je horen, dat is zó 
2008. 

2003: ‘gamen’

Uit de verkiezing van 2010 herken-
nen we gedoogregering van Mark, 
Maxime en Geertje. Natuurlijk, dat 
was een groot topic destijds. Kennen 
we het Project X-feest nog uit 2012? 
Vast, maar wij geven als Babel daar 
natuurlijk de naam Project X-bar-
feest aan. Of wat te denken van het 
WvhJ 2013? Dat is warempel selfie! 
Het woord bestaat nog maar net, we 
gebruiken het allemaal en de leuke 

2008: ‘swaffelen’

compounds zijn er ook al: selfiestick 
en stemfie, bijvoorbeeld. (En tech-
nisch gezien is stemfie geen com-
pound, maar daar gaat het nu niet 
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om). Ook het woord plofkip, Woord 
van het Jaar 2012 volgens een andere 
organisatie, kende een variant: in 
2017 kwam men aanzetten met de 
plofklas. En net als de plofkip is het 
probleem van de plofklas niet klein-
er geworden, eerder groter. Vetter. 
Dikker. Ironisch dat deze woorden 
niet door de Dikke Van Dale zijn 
uitgeroepen, maar door het Ge-
nootschap Onze Taal.

2013: ‘selfie’

Hoewel die woorden van het jaar 
minder bekend zijn, vind ik ze per-
soonlijk stukken beter. Rampvlucht 
en brexit vind ik meer bij 2014 en 
2016 passen dan dagobertducktaks 
en treitervlogger. 

In 2013 was er ook een kinder-
woord van het jaar, yolo. Dat is nou 
typisch zo’n woord dat je zei als je 
bijdetijds probeerde te doen met een 
emoji-trui of een swag-sjaal, wat dat 
ook moge zijn, terwijl je je broek op 
je knieën had hangen en een under-
cut had. (Disclaimer: de auteur van 
dit artikel behoorde niet tot deze 
groep yolo-cringianisten. Hoopt hij.) 

2012: ‘project X-feest’

Dat het kinderwoord 2018 van 
Vlaanderen “boeie” is, toont maar 
weer aan dat het taalgebruik van 
onze zuiderbeuren enige vertrag-
ing heeft ten opzichte van het onze, 

want wij gebruiken dat woord al veel 
langer, lekker pûh, boeie. Het woord 
van het jaar in Vlaanderen in 2016 
heeft ook wat met kinderen te mak-

2016: ‘treitervlogger’

en, maar zal vooral gebezigd worden 
door de ouders: samsonseks betekent 
geslachtsgemeenschap uitoefenen 
terwijl het nageslacht televisie kijkt. 
En nee, dit is echt niet door De Speld 
bedacht.

Voor ons Babelaars de taak om het 
Taalwetenschappelijk Woord van 
het Jaar uit te gaan roepen. Wat 
te denken van syntaxbomenkap? 
Hmm, te serieus. Misschien eerder 
een motto, zoals yohacpo (you only 
have a critial period once)? Nee, te 
Engels. Misschien zijn wij eerder

2016 Belgie: ‘samsonseks’

geïnteresseerd in samsonsemantiek. 
Wat te denken van plofpowerpoint, 
een slide die veel te vol staat met 
tekst? Voor het verdwijnen van di-
alecten zou Dialexit kunnen. En 
hoe zullen wij deze verkiezing gaan 
noemen? Lexeem van het jaar? Wie 
weet… 
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Naar aanleiding van de colleges van Prof. Dr. Huub 
van den Bergh besloten enkele studenten te noteren hoe 
vaak Van den Bergh de uitingen “potdorie” en “right” 
spreekt. Er is voor het onderzoek geen hypothese 
opgesteld; dit onderzoek is slechts een inventarisatie van informatie.

Participanten
De participant van dit onderzoek was Prof. Dr. Huub van der Bergh, 
docent Methoden & Statistiek aan de Universiteit van Utrecht.

Methode
De data is genoteerd in een notitieblok tijdens hoor- en werkcolleg-
es en de practica Methoden & Statistiek in 2018 op respectieveli-
jk maandag, woensdag en donderdag. In de eerste colleges is de fre-
quentie van slechts “potdorie” genoteerd, gezien het gebruik van 
“right” later begon op te vallen. Bovendien kon er niet ieder college 
data verzameld worden door afwezigheid van Van den Bergh. Hier 
zal rekening mee gehouden worden bij de interpretatie van de resul-

Tabel 1. De Gemiddelden en Standaarddeviaties van het Gebruik van 
“Potdorie” en “Right” per Collegevorm.

Analyse van  spraakuitingen van Prof. Dr. Huub van den Bergh
Door: Josine Schaap en Maikel Roelofs 
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Een one-way ANOVA laat zien dat de frequentie van “potdorie” afhankelijk 
is van het soort college (F (df 2, 13) = 4,02; p = ,04). Een Scheffé post-hoctest 
gaf echter geen significante verschillen tussen de groepen. Dit is zeer waar-
schijnlijk te wijten aan de kleine groepsgrootte. Eenzelfde one-way ANO-
VA voor de “rights” suggereert niet een dergelijk effect (F (df 2, 9) = 1,76; 
p = ,23). De gebruikte data kunnen geraadpleegd worden in Appendix A.

Discussie en conclusie
De data vormen helaas geen significante conclusie over het woordgebruik 
per college, wat betekent dat de vuilnisman even langs mag komen om de 
data op te pikken. Desondanks kan er met een hoge significantie gesteld 
worden dat Prof. Dr. Huub van den Bergh een fijne docent is die de stu-
denten van de cursus Methoden & Statistiek in 2019 weer zal verbli-
jden met mooi taalgebruik en smoesjes die niet waargebeurd mogen zijn.
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SPINAZIE - GEITENKAAS
R I S O T T O

DOOR ANNA MARIJE
BENODIGDHEDEN VOOR 1 PERSOON VOOR 3 DAGEN OFZO:
- Ongeveer een half pakje diepvriesspinazie (ik heb het liefst à la               
crème, maar gewone  spinazie kan ook)
- 2 stengels bleekselderij
- 1 grote ui of 2 kleine
- 2 teentjes knoflook
- Risottorijst in een leuke hoeveelheid
- 1.5 liter bouillon
- 1 klein flesje droge witte wijn en daarvan dan 1/2 - ¾
- Pijnboompitten
- De helft van een pakje geitenkaas
- Parmezaanse kaas naar believen
- Het sap van een halve citroen
- Nootmuskaat
- Peper

BEREIDINGSWIJZE:
1. Zet de bouillon op het vuur en breng het aan de kook.
2. Snijd de ui en bleekselderij fijn en fruit deze in boter in een wok. 
   In olie fruiten is ook mogelijk, maar zorgt voor een minder sterke smaak.
3. Wanneer de ui glazig wordt, voeg je de risottorijst toe en wok je deze even mee        
    totdat de rijstkorrels ook glazig worden.
4. Voeg dan de wijn toe en laat droogkoken op hoog vuur.
5. Als de wijn opgekookt is, voeg je twee soeplepels van je zachtkokende bouillon 
    toe aan je risotto. Laat dit borrelen op middelhoog vuur. Blijf roeren en voeg 
    weer twee soeplepels bouillon toe wanneer het vocht verdampt is. Herhaal dit 
    tot de rijst gaar is.
6. Fruit intussen de knoflook in een kleinere pan en voeg de spinazie hieraan toe. 
    Breng dit op smaak met nootmuskaat en peper.
7. Als de rijst gaar is voeg je de gekruide spinazie toe aan de risotto. Voeg ook de 
    geitenkaas en Parmezaanse kaas toe.
8. Rooster de pijnboompitten lichtjes op laag vuur (laat ze niet bruin worden!) en 
    gooi deze ook door de risotto.
9. Druppel als laatst een beetje citroensap over het geheel.
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EEN GRAPPIG RECEPT MET RODE KOOL

DOOR JOSINE

“Huh, wat ben jij aan het maken? … Is dat lekker dan?”
- Huisgenoot, 25-02-2019

Benodigdheden
- Één rode kool (groot of klein, kies hoeveel je wil nommen)
- Abrikozenjam
- Rijst
- Katjang pedispinda’s
- Kipfilet (of iets ter vervanging)
- Ui
- Zout en peper

Bereiding
1. Begin met het in stukjes snijden van het kipfilet en breng het op smaak met zout 
    en peper. Neem een wokpan en bak het in olie tot gaar en bewaar de stukjes kip 
    dan in een bakje met een dekseltje om ze een beetje warm te houden. Natuurlijk 
    kan je de kip ook vervangen door een vegetarische optie.
2. Snijd de ui en bak deze tot gaar.
3. In de tijd dat de kip, en daarna de ui, gaar bakken kan je de rode kool aanvallen. 
    Gebruik een goed mes en wees vooral voorzichtig terwijl je de rode kool in zo 
    klein mogelijke stukjes snijdt.
6. Zodra de ui gaar is kan je de rode kool erbij doen. Roer regelmatig. Zet het vuur 
    wat lager. Het is aan te raden er af en toe een een beetje water aan toe te voegen 
    tegen het aanbakken, roer dan weer goed door.
7. Proef steeds de rode kool om te zien of deze gaar is. Het duurt echt wel even tot 
    je tevreden gaat zijn met de consistentie van de kool.
8. Wanneer de kool goed is kan je het water voor de rijst opzetten en de rijst 
    koken.
9. Roer een stuk of 2-3 eetlepels abrikozenjam door de rode kool, doe dit naar je 
    eigen smaak, en laat het nog een tijdje zo bakken.
10. Zodra de rijst klaar is en je tevreden bent met de kool, roer je de pinda’s door 
      de kool (ook weer op smaak – mijn smaak is heel veel pinda’s).
11. Serveer op een bord dat je net tijdens het koken even snel hebt afgewassen en 
      geniet!

Tip van de kok
Het garen van de rode kool duurt lang. Maar het voorkoken doet de smaak niet 
ten goede. Het voordeel van het langzaam garen en roeren in de jam is dat de rode 
kool de zoete smaak van de jam opneemt wat z’n eigen gronderige rode kool smaak 
vermindert. Mijn advies is om gewoon lekker rustig aan te doen en niet te haasten. 
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Receptueel Slime Maken

“SLIME!” - iedere tiener. 
Slime (of slijm?) is niet weg te slaan van YouTube, wat kan je er 
niet mee? Verveling te lijf gaan? Kan. Je  
kamer stoffen? Kan. Mislukkingen wegwassen? Kan. ASMR? Kan. 
Alles? Kan.

Sinds ons lief verenigingstijdschrift graag actueel  
blijft nemen wij ook (al dan niet een beetje laat) deel aan deze 
trend. 

Tijdens het noodzakelijke onderzoek verricht door de auteur is 
deze erachter gekomen dat er veel verschillende soorten slime 
bestaan, dit recept is er een voor het fluffy soort slime. 

Recept:
Slime is zo’n bijzonder goedje waarvoor je bijzondere dingen 
in huis moet halen, voor al deze ingrediënten geldt: Ook al 
heten ze ingrediënten, je kan ze niet eten.*

Ingrediënten:
- 110 gram kinderlijm (van die witte) 
- 2 eetlepels saline lenzenvloeistof  
of vloeibaar wasmiddel
- 235 - 475mL scheerschuim
- Kleurstof
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Bereiding:
Giet de lijm in een kom en mix dit met een eventuele kleurst-
of naar keuze. 
Voeg de lenzenvloeistof of het wasmiddel toe en meng alles 
tot één geheel.
Meng de scheerschuim door het mengsel, je kan zelf kiezen 
hoeveel je eraan toe wil voegen, als je meer in de buurt van 
de 235 mL blijft is het een slime-igere slime en als je meer 
aan de 475 mL kant zit is het wat steviger. Er tussen in (rond 
de 350 mL) is het fluffiest.
Mix dit met een lepel tot het onroerbaar is en ga dan over tot 
het kneden met de hand.
In het begin is het wat plakkerig maar het zal snel de juiste 
consistentie aannemen.

Veel plezier en succes met het maken van slime!

*Bab(b)elaar en SV Babel zijn niet aansprakelijk voor even-
tueel letsel volgend op de consumptie van bovengenoemde 
ingrediënten.
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Twente
Door Leonie Dangremond

Twents Volkslied
Doar ligt tusken Deenkel en Regge ‘n laand

Oons mooie en nerige Twente
‘T laand van ‘t weark en ‘t laand van natuur,

Wiej priest doarum stöarig oons Twente.
Doar zie’j op de essen de rowwe nog stoan,

Döt stearkstromend bekske ‘t möllenrad goan
Doar ligt nog ‘t heed in’t peersrode kleed

Dat is oons zo leeflijke Twente
Dat is oons zo leeflijke Twente.

Na een half jaar in Utrecht te hebben 
gewoond, heb ik natuurlijk enorm 
veel heimwee gekregen naar ‘t oons 
zo leeflijke Twente. 
Gelukkig mag ik mijn liefde met jul-
lie delen in de Bab(b)elaar.
Ik wil graag de rest van Nederland 
laten zien wat de Twente cultuur in-
houdt. Ongetwijfeld ook te vinden 
in de rest van Nederland, maar ner-
gens op zo’n grote schaal: noaber-
schap. Noaberschap speelt een grote 
rol in de regio, vooral in de boeren-
dorpen. Dit houdt in dat je als buren 
op elkaar kunt rekenen wanneer er 
iemand ziek is of op vakantie gaat. 
Ze zorgen dan voor je planten, post 
en huisdieren.

Waar Twente ook om bekend staat 
is de natuur. Er liggen veel heuvels 
met mooie landschappen in dit ge-

bied. Ook heb ik mij laten vertellen 
dat alle slangen die je in Nederland 
kunt vinden, te vinden zijn in de re-
gio (bedankt Jim).

Maar wat ons als taalwetenschappers 
natuurlijk het meest interesseert is 
het dialect. Het Twents stamt af van 
het Nedersaksisch, één van de drie 
erkende streektalen in Nederland. 
In Twente spreken ze allemaal een 
andere variant van het Twents. Zo 
heb je bijvoorbeeld het standaard 
Twents in Enschede, het Almeloos, 
het Hengeloos en het Riessens.
Toch zijn er twee hoofdstromingen 
te onderscheiden binnen het Twents 
(Daan, J. 1969: Van Randstad tot 
Landrand) (Fun fact: deze mevrouw 
Daan was bevriend met Labov). 
Het Oost-Twents, wat verwantschap 
met het Duits laat zien, en Twents-
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Graafschaps, wat meer overeenkomst laat zien met het Sallands en het Ach-
terhoeks. 
Deze scheidingslijn is gebaseerd op:

- Verkleinwoorden, -ke (Oost-Twents) of -je (Twents-Graafschaps). 

- Voltooide deelwoorden, het voltooide deelwoord ‘gezien’ wordt 
zeen in het Oost-Twents en ezeen in het Twents-Graafschaps.

- Benaming voor ‘jij’, in het Oost-Twents wordt naast iej ook nog doe 
gebruikt, terwijl er in het Twents-Graafschaps alleen nog maar iej wordt 
gezegd.

- Benaming voor ‘niet’, in het Oost-Twents wordt er nig of nich 
gezegd, terwijl er in het Twents-Graafschaps er neet of nit wordt gebruikt.

Ondanks dat er steeds 
minder Twents gesproken 
wordt in de regio, komt er 
langzamerhand wel meer 
interesse voor het dialect. 
Zo heeft het Oldenzaalse 
duo Gladjakkers in 2016 
een youtubekanaal gestart 
waarin er bijvoorbeeld 
pick-up lines of sprook-
jes worden verteld in het 
Twents op een humoris-
tische wijze. Ook zijn er 
veel stripboeken, zoals 
Asterix en Obelix, Suske 
en Wiske en Kuifje, ver-
taald naar het Twents. 
Op deze manier hopen wij 
Tukkers dat het Twents 
niet verloren gaat. 
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Bestuurscolumn: 

Digitale propjes
door Koen Knape

9 maart 2019

Ik wilde dat ik mijn scherm als een dichterlijk propje weg 
kon gooien, aangezien ik dezelfde eerste zin al 10 keer ver-
wijderd en opnieuw getypt heb... 
Dit brengt me terug naar de nacht van 4 april 2018, toen ik 
met dezelfde trillende handjes mijn laptop openklapte om zo 
de eerste letter richting het bestuursschap neer te zetten. De 
onzekerheden kropen door mijn hoofd heen als muizen door 
de Babelkamer. Wat moet er in hemelsnaam in mijn moti-
vatiebrief staan? Vinden ze me wel goed genoeg? Wat doe ik 
als ik niet word aangenomen? Wat is liefde? Die laatste vraag 
was ongerelateerd, maar schoot toch door mijn hoofd heen. 
Je begrijpt dat ik me op het randje van een existentiële crisis 
bevond. Hoe kon ik mij zover mogelijk van dat randje (maar 
dan naar de goeie kant en niet eroverheen) verwijderen? 
Het antwoord lag, zoals gebruikelijk, recht voor mijn neus. 
Namelijk, mijn laptop, als een tabula rasa. Ik moest alleen 
nog mijn ongeëvenaarde motivatie in letters te vangen zien 
te krijgen. Dat was het moeilijke deel. Voor enkelen die dit 
lezen zal deze situatie zich binnenkort ook voordoen, dus 
voor hen zou ik willen zeggen: pak je pen beet met dezelfde 
zekerheid waarmee een student een biertje pakt. Jouw mo-
tivatie is de beste en de enige motivatie die je nodig hebt. 
Schrijf je hart leeg en vergeet niet dat het af en toe helemaal 
niet erg is op een propje weg te gooien. 
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Tederland

Hallo lieve Babbelaars en welkom bij een wedstrijd voor het 
beste nieuwe woord! Met deze wedstrijd is het de  
bedoeling dat je een bestaand woord neemt waarvan je één 
letter verandert, zodat er een nieuw woord ontstaat en dat je 
daar een betekenis aan geeft. Dus eigenlijk een  
woordgrapjeswedstrijd!

Een aantal leuke voorbeelden zijn:
balentijnsdag: een Valentijnsdag waarop je tegen de verwachtingen in 
niets krijgt
boffiepot: je denkt dat er net geen bakkie meer in de pot zit maar dat  
blijkt gelukkig nog net wel zo te zijn
dankoverval: iemand die onverwachts aan je deur staat met een bos  
bloemen, meestal met cameraploeg erbij
deceptioniste: vrouw die je toegang tot een gebouw ontzegt (of een  
goochelaar)
drankjorum: tijdelijke gekte veroorzaakt door drankmisbruik
koterham: ontbijt voor kinderen
kresident: ernstig gestoorde leider van een land
lijkcijferkanon: seriemoordenaar
ojaculatie: aha-belevenis na periode van seksuele onthouding
pruiswoordpuzzel: duitse puzzel
tederland: Nederland zonder haatbrigade
tegelneef: een familielid wat heel handig is en vaak nodig hebt bij het 
klussen
tournalist: verslaggever bij de Tour de France
slaydate: date die volledig uit de hand loopt
nietspomp: kan niks oppompen 

Denk jij dat je dit beter en/ of leuker kan? En wil jij een feature 
in de volgende Bab(b)elaar? Stuur dan gauw een berichtje naar 
een van ons op whatsapp of gewoon naar de Babcie facebook.
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‘Hey.’ VS ‘Heeyyyy’
 ‘Wat je ook doet, doe dít nooit meer in je WhatsApp-berichten!’ 
 
                                         ‘Zo gedraag je je netjes op WhatsApp’ 

 

‘Dit zeggen je appjes over je persoonlijkheid’ 

Etiketten, je komt ze overal tegen. Hoe moet je je gedragen, be-
groet je iemand met een handdruk een knuffel of een knikje van 
het hoofd? Zo ook, begroet je iemand in één berichtje en stuur 
je daarna een volgende of doe je dat in één bericht zoals in een 
mailtje? 

Met nieuwe communicatiemedia komen er ook nieuwe  
gedragsnormen, maar waar wij op school leerden over dat 
‘Geachte’ als begroeting gepaard gaat met ‘Hoogachtend’ als 
afsluiting in een brief en over de mail, leren we nog niks over  
normen binnen sms’jes en whatsappberichten (appjes).
 
Wel lijken er een aantal op te duiken als je appt met je ouders, die 
het soms nog net niet helemáál onder de knie hebben. “Mama,” 
zeg je dan, “ok is best wel onbeleefd, en met die punten achter je 
berichten lijkt het alsof je boos bent, ook als je antwoord met één 
woord als ‘Ja’ is het beter om daar een klinker aan toe te voegen 
en emojis zijn trouwens beter aan het eind van je bericht.”
 
Laatst kreeg ik een appje van mijn… moeder wat… opeens alle-
maal van die… puntjes midden tussen de… woorden had… . Dit 
vond ik heel onheilspellend maar na het gevraagd te hebben bleek 
dat ze dat als een soort nadenkpauzes had bedoeld.
 
En hoewel dit waarschijnlijk een minder veel voorkomend 
fenomeen is, is het gebruik van punten en zijn sociale regels 
een stuk wijdverspreider. Ook in andere landen schijnt dit een 
fenomeen te zijn:

‘If You End Your Texts With Periods, You're Scientifically 
Proven to Be Evil’
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In dit artikel komt er een onderzoek aan bod wat bij studenten 
op de Binghamton University was afgenomen waarbij er  
uitwisselingen van berichtjes werden laten zien en waarop de 
studenten de mensen op basis daarvan moesten beoordelen. 
Mensen die punten gebruikten werden als minder oprecht gezien 
dan mensen die geen punten gebruikten. Uit een vervolgonder-
zoek kwam ook nog eens dat mensen die uitroeptekens  
gebruikten werden juist als nog oprechter worden gezien. 

Dit resultaat zal niet als een heel grote verrassing komen, maar 
de volgende keer dat een volwassene je niet gelooft heb je nu 
een wetenschappelijk onderzoek om op terug te vallen. 
 

Bron: Texting insincerely: The role of the period in text messag-
ing. Gunraj, et. Al. 2016
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Zakken in vrouwenbroeken
Door Rieke van Lieshout

‘Hier kan je dit even vasthouden?’
‘Heb je mijn tas gezien?’

‘Heb je mijn telefoon gezien?’

‘Mijn telefoon is echt maar één keer in de wc gevallen!’

Je hebt het vast wel eens voorbij zien 
komen in een video waarbij man-
nen een dag moeten leven zonder 
zakken. Of anders ben je vast wel 
eens een vrouw tegengekomen die 
erover heeft geklaagd, onbekend is 
het in ieder geval niet. Vrouwen-
broeken hebben – als ze al zakken 
hebben – kleinere zakken dan man-
nenbroeken. En er past bijna niks in.
Maar hebben vrouwen dan ook 
minder dingen die ze bij zich moet-
en dragen?
Eh, nee.
Vraag het elke vrouw op straat. 
Waarom denk je dat er zo veel ver-
schillende soorten tassen bestaan 
voor vrouwen en waarom vrouwen 
stereotypisch een handtas bij zich 
hebben? Alle spullen die domweg 
in de zakken van mannenbroeken 
passen zoals sleutels, portemonnee, 
telefoon en oortjes passen niet in 
onze zakken!
Een recent onderzoek door een dat-
avisualisatie website wees er zelfs op 
dat zakken in vrouwenbroeken gem-
iddeld 48% korter zijn dan die van 
mannen.

Redenen die de mode-industrie 
geven zijn onder andere dat vrou-
wenkledij strakker om het lichaam 
zit dan dat van mannen en dat je de 
grote zakken ziet zitten in broek-
en en dat dat niet mooi is. Hoewel 
ze hier een punt hebben, wil ik de 
mode-industrie graag wijzen op de 
trend van strakke mannenbroeken 
en dat het blijkbaar geen probleem is 
als je bij mannen een telefoon op het 
been ziet liggen.
Het probleem ligt dus dat bij vrouw-
en de fashion over de function wordt 
geacht en dat designs zich ook aan 
die vuistregels houden. Maar voor-
dat daar verandering in komt moet 
de industrie eerst eens minder gaan 
verdienen aan die handtassen en 
clutches, lijkt me zo. 
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Nee Etymologie 
(of Neetymologie) (of nõntymologie)
Door Maikel Roelofs
Tijdens de lezing van Casper Porton, een van de twee lesmethodeontwikkeling-
slezingen georganiseerd door de Lecie, kwamen vele Babelaars erachter dat er wel 
degelijk woorden voor ja en nee bestonden in het Latijn, in tegenstelling tot wat 
onze docenten op de middelbare school beweerden. Echter, de twee woorden, ita 
en nōn respectievelijk, betekenden, zoals veel woorden voor ja en nee, niet altijd 
dat. Dus ga lekker zitten voor een etymologische trip1 langs verschillende van deze 
bevestigende en ontkennende woorden, en zeg vooral geen nee tegen het lezen 
hiervan, beginnend in dit eerste deel met verschillende nees.

Niet alleen Latijn, maar vrijwel alle Indo-Europese talen hebben ongeveer dezelfde 
oorsprong voor hun ontkenning in de vorm van een samenstelling van Proto-In-
do-Europees *né, niet, als eerste lid. Veel talen, waaronder het Latijnse nōn hebben 
*oynos en diens afgeleiden (waar we ook het woord één vandaan hebben) als 
tweede lid. Logisch dus dat we voorheen ook veelal neen zeiden. Hindi heeft dan 
weer weliswaar het eerste lid ook overgenomen, maar gebruikt PIE *-ghí, wat een 
versterkend partikel is, wat नननन (/nन.नĩन/) een soort zeker niet laat betekenen. 
Het Fins en Ests hebben ei (/नeiन/), wat van het werkwoord met dezelfde vorm 
afkomt. Dat werkwoord inflecteert voor onder andere persoon en gaat samen met 
een speciale inflectie van het hoofdwerkwoord, en geeft zo negatie van dat hoof-
dwerkwoord aan. 
Turks yok en de cognaten daarvan komen van een bijvoeglijk naamwoord in het 
Proto-Turks *yōk dat alleen in predicaatpositie kan voorkomen, wat betekent dat 
het zelfstandig naamwoord niet bestaat. 
Het Japans heeft ननन (iie), wat een verbastering is van het eerdere नन (ina), wat 
eigenlijk ook al gebruikt werd als nee. Dat wetende, is het wel leuk dat het woord 
voor weigeren, ननन (inamu), ook bestaat uit het woord न (mu), wat niets betekent. 
Weigeren is dus nee-nietsen.
Vietnamezen zeggen không, wat van het Sino-Vietnamese न (vermoedelijk allebei 
/kनoनŋ/) komt, wat leeg betekent. Datzelfde symbool is grappig genoeg ook in het 
Japans terecht gekomen als de kanji voor hemel/lucht.
Tot slot heeft het Mandarijn niet echt een equivalent, maar gebruikt verschillen-
de constructies afhankelijk van de context. Hieronder vallen zulke constructies 
als ननन (bù shì de), niet ja, en नन (bù xíng), niet goed. Deze laatste wordt ook wel 
gebruikt als eufemisme voor dood zijn. Dan ben je inderdaad niet helemaal goed 
meer, nee.

 Helaas zijn er heel weinig etymologieën bekend voor woorden in de meeste 
talen, waardoor deze trip beperkt blijft tot het Euraziatische continent.

1
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Lieve Sieneke, 

Laatst gebeurde er toch eens zo iets raars, mijn  
wekker ging, maar ik kwam mijn bed niet uit!  
Terwijl ik mij toch zo had committed aan het wel  
doen van opstaan want dan had ik nog tijd om  
voordat ik naar de uni moest naar the gym te gaan.
Ik had alles al klaargelegd en zelfs mentaal was ik  
prepped, ik had het behandeld als een van mijn  
levenslange lifegoals, maar nothing worked.
En met mijn voornemen geen Engels door mijn  
Nederlands te gooien gaat het ook al bar (schrijf je een  
taal met een hoofdletter in het Nederlands?) Dus nu  
is mijn vraag, hoe blijf ik committed to mijn lifegoals?
Graag hoor ik van u. 

                                                      Liefs,

                                                       Cato

Dag lieve Cato,
Ik begin maar gelijk met zeggen dat ik toch echt heel weinig van je brief 
snap, al die gekke buitenlandse woorden door je zinnen heen die ik 
helemaal niet ken en niet begrijp. Je moet het die ouwe Sien ook niet zo 
moeilijk maken, kind… Over moeilijkheid gesproken, het volgen van je 
levensdoelen is altijd een beetje lastig. Zo neem ik me altijd voor om maar 
drie chocolaatjes te nemen, in plaats van vijf. En om dan alleen maar 
Crystal Clear light te drinken om te compenseren voor de calorieën die in 
dubbelvla zitten. Het is me toch een werkje om dat bij te houden… Maar 
kijk, daar zijn het levensdoelen voor! Je hebt een heel leven lang de tijd 
om ooit een keer wel succesvol uit bed te komen en dat doel te behalen. 
Dat hoeft écht nog niet nú al, gekkie. Bovendien is een doel een doel, je 
hoeft het niet eens te bereiken; zolang je maar denkt dat je er probeert 
naartoe te werken! Hihi!
Nou, joh, hè, succes daarmee lieverd, werk daar maar goed aan. Dan 
neem ik alvast een zesde chocolaatje om op je te toosten!

Liefs, Sieneke
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Hoi Sieneke,
Ik weet niet hoe ik mijn 
goede kledingsmaak met 
mijn lege bankrekening 
moet combineren, kan je 
helpen?

Hey schat, 

Met fesjon ben je bij mij helemaal aan het juiste 
adres! Ik heb allerlei leuke sjaaltjes in mijn kast 
hangen die echt heel hip staan bij de kleur van 
m’n leesbril! Een hele goede tip is natuurlijk krin-
gloopwinkelen, daar is vorig jaar een hele nuttige 
column over geschreven in de Bab(b)elaar. Verder 
ga ik heel graag aan de slag met mijn goeie ouwe 
vriend de naaimachine (en dan bedoel ik niet 
mezelf, hihi!), en maak ik de tailles van mijn bloe-
menjurkjes even een beetje smaller ;). Als je weinig 
geld hebt zal je creatief moeten zijn! 

Veel Liefs, Sieneke
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Wat moet je doen als je 
partner voor een  

groepsproject niks  
uitvoert???

Nou hallo anoniempje, val gelijk met de deur in 
huis zeg. Alsof ik die niet net heb geschilderd…
Maar vooruit, voor alles heb ik wel een huis-tu-
in-en-keukenmiddeltje. Wat je in geen geval moet 
doen is alles zelf doen. Ja dat hoor je goed, beter 
doe je zelf helemaal niets. In mijn jeugd heb ik 
nooit ook maar een blik geworpen op mijn groep-
swerk. En het is áltijd goed gekomen! Heb geen 
enkele keer last gehad van vervelende groepsgen-
oten en zo. Uiteindelijk heb ik altijd voldoendes 
gehaald. Of ik mijn oude klasgenoten ooit nog 
spreek? Nee, amper. Ik krijg slechts fronsende ge-
zichten als ik Berta of Arendien tegenkom in de 
Boni. Heel gek dat ze me niet lijken te mogen. 
Ach, ik lig er niet wakker van hoor.

Liefs, Sien
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Tag yourself

Nu is Nu honden
Herken je ze nog? 

Nee, het zijn geen furries en nee dit is 
niet uit een enge droom die je ooit hebt 
gehad. Deze mens-grote honden komen 
uit een geliefd kinderprogramma. Je 
moet misschien in een heel diep, duister 
hoekje in je geheugen graven: zegt ‘Nu is 
Nu’ je misschien nog wat? 
Als kindjes van rond de eeuwwisseling 
keken wij allen KRO kindertijd, een 
programmablok voor kinderen waar van 
alles in zat, van Tik Tak tot Knofje tot 
de Bruine Beer in het Blauwe Huis en 
dus ook het educatieve programma Nu 
is Nu! Naast dat er in Nu is Nu mensen 
stukjes acteerden in grote hondenpa-
kken, was de show niet compleet zonder 
Paul. Deze man leek overal verstand van 
te hebben en legde in zijn houten DIY 
huisje van alles uit over bijvoorbeeld 
uitvindingen als vliegtuigen en principes 
zoals familie. De honden beleefden hun 
eigen avonturen in hun eigen wereld en 
leerden ons kinderen over tellen, rek-
enen en klokkijken, eigenlijk alles met 
cijfers. De honden dankten bovendien 
hun naam aan cijfers, die ze voor de 
duidelijkheid op hun rug droegen. Naast 
het educatieve, was er ook nodige drama 
in de hondenavonturen, zoals hond 6 
die de geheime aanbidder van de mooie 
hond 7 is. Vandaag de dag is er nauwe-
lijks meer wat van terug te vinden, op 
wat wazige foto’s en een paar Paul frag-
menten na. Om de nostalgie te tappen en 
de herinnering aan deze show in leven 
te houden (en omdat ‘Nu is Nu’ lekker 
bij ons ‘heden’ thema past), hebben we 
het oude met het nieuwe verenigd en 
een ware ‘tag yourself Nu is Nu honden 
editie’ gemaakt!

1
- lui
- kan rappen
- houdt van voetbal 
maar is niet zo goed

2
- mysterieus
- tikkie verwaand
- altijd te laat

3
- moeder van de 
groep
- slim maar verward
- gebruikt wijsvinger 
op smartphone

4
- enthousiast
- haalt links en 
rechts door elkaar
- zegt zelfverzekerd 
het verkeerde 
antwoord

5
- babyface
- draagt altijd een 
rugzak
- vaak een 
existentiële ciris

6
- hopeloze 
romanticus
- religieuze skinny 
jeans drager
- mag vaker douchen

7
- te mooi voor jou
- elke foto 
met snapchat filter
- verpakt beledigingen 
als complimenten

8 
- sporten is life
- aan de drugs
- slechte verliezer

9
- sociaal onhandig
- wel lief
- bierbuikje

Kreeg je geen genoeg van de 
nostalgie? Bekijk een stukje 
Paul:https://www.youtube.com/

watch?v=sUpUvNKeSIQ
Fragmenten van de honden waren 
haast onvindbaar, maar omdat de 
show eigenlijk Zweeds is, heeft 
de zoektocht ‘Nu är det Nu’ wel 
een resultaat opgeleverd! Aan-
schouw de honden in het Zweeds 
hier: https://www.youtube.com/

watch?v=YL35LNVQghE
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Leden van de Maand
december, januari, februari & maart

Vaantje

Voor
De

Verdiensten

SV Babel

De Leden van de Maand december, januari en februari zijn:

Jim Havelaar is Lid van December, vanwege zijn grootse gastvrijheid voor 
een tweede jaar op rij waarin Babel sinterklaas bij hem mocht vieren.
Amber Haverkort is Lid van Januari, vanwege haar actieve houding in de 
Reiscie, Crecie én als penningmeester van de Career Day.
Cupido is Lid van Februari, vanwege  ongekende  hoeveelheid snoezige 
briefjes en flirterige liefdesuitingen verstuurd door één enkele Cupido.
Bas Diender is Lid van Maart, vanwege de zoete Tsjechische klanken 
waarmee Bas ons toesprak tijdens de leuke en leerzame pre-avond.

Meld jezelf of een ander aan via bestuur@svbabel.nl met naam en 
motivatie voor waarom diegene Lid van de Maand moet worden!
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Algemene 
Docentenbingo
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- - -  Quotes  - - -
Het Vlaamse woord voor kamer is “kot”.

Dan moet het meervoud natuurlijk “kots” zijn.
Is het verhuren van een kot dan “overgeven”?

- De Vlaamse waarheid

“Weet je wat vervelend is aan dit boek? Er staat overal tekst!”
- Fabiane over haar sociolinguïstiekboek

“De combinatie van naakt en locatie is gewoon  
moeilijk…”

- Een out-of-context quote van Koen

“Op dit uur ben ik echt op m’n domst.”
- Josine in een college van 15:15-17:00

“110 gram kinderlijk, van die witte”
- Rieke, die hopelijk “kinderlijm” bedoelt

Quotes van docenten Semantiek & Pragmatiek: 

“Op de een of andere manier is Jan naakt - is dit een  
naaktloopevent?”

“Elke hond is wijdverspreid - nou dat kan eigenlijk niet. Tenzij  
je iets heel naars gaat doen met die honden.”

“I am a bird to the degree zero.”

“Parents are supposed to know how many children they have  
- is this clear?”

“So, that’s not the case - haha, case”
- (Tijdens het onderwerp naamvallen)

“I went on a walk with around 20 little girls.”
*korte stilte* 

“I don’t know why I would do that…”
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