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  BAB(B)ELAAR



Sponsoren
Verenigingstijdschrift SV Babel

Dé 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.

Sponsoren
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Lieve lezers,
 

Welkom bij het voorstukje van al-
weer de laatste Bab(b)elaar van 
het jaar. Ik hoop dat jullie nog een 
laatste keer zullen genieten van 
een reis door de tijd, dit maal naar 
voren! Pak je plastic wegwerp 
3D-brillen er maar bij, want in de 
toekomst kent men natuurlijk niet 
anders. Het doel van deze editie is 
dat het je  nostalgisch maakt voor 
het nu, #precies het juiste woord. 

Te vinden in dit blad is het volgende:

Colofon
Bab(b)elaar nº3, 
juni 2019.

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

Vormgeving: Jaimy 
Grootveld, Tessa Portier.

Met dank aan: Maarten 
Langerhuizen, Mirjam 
Lentzen en Maikel Roelofs
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Josine 
Wanneer ik voor het laatst iemand 
heb gezien? Ik weet het niet. Zo af en 
toe komen de kinderen Annafoor en 
Alexicon langs voor een bakje thee, 
maar ook die zijn het uiteindelijk wel 
zat om voor de zoveelste keer het 
sprookje van Sapir en Whorf te horen. 
“Ja we weten nu wel hoe je over  
linguïstisch determinisme denkt, 
mam”. Tsk, verwende nesten. Of ik 
iets aan taalwetenschap heb gehad? 
Originele namen voor m’n nageslacht. 
Meer niet eigenlijk.

Rieke 
Ik denk dat ik toen ik jong was niet had 
kunnen voorspellen hoe ik nu ben en ik 
weet ook dat ik vroeger wist dat ik waar-
schijnlijk later zou denken dat ik het toen 
niet kon voorspellen en dat blijkt waar ik 
had dit niet kunnen voorspellen. Wel ben 
ik voor spellen. Expres spel ik in de taal 
van vroeger ik ben wat ik altijd vreesde 
te worden: conservatief. En net als ik 
met mijn vroegere ergernis aan de oude 
spelling van de ouderen zoals ‘kado’, 
ergeren de jongeren van nu zich aan 
mijn spelling van ‘expres’. Zelfs voor de 
kleine dingetjes zwicht ik niet ik begroet 
mensen enkel met dabs, typ met mijn 
duimen en prop mijn telefoon in mijn 
kontzak. Ze hebben maar te dealen en 
anders ben ik toch bijna dood. Zoals wij 
vroeger altijd zeiden: Yolo, yodo.  
De ballen bitches. 
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Jaimy
Hoi allemaal, alles in de wereld gaat
te snel voor mij om te begrijpen. Er
is dus niet veel veranderd sinds mijn
studietijd, aangezien ik voor mijn tijd
toen ook al een échte digibeet was.
Ik zie je denken mooie foto hè? Ja, het
grappige is dat ik sinds mijn scriptie-
periode in 2019 al zo eruit zie. Nou,
doegiees. 

Leonie
Whattup, Babelgoers. T’is je girl Leo, even
spang als altijd. Ietsje ouder, maar, nog
steeds amazing. Ja wat kan ik zeggen, de
zero’s hebben mijn taal misschien een beetje
veranderd, maar geloof het of niet, dit is nu
hoe ze allemaal tarpen in Twente. Ja ik blijf
het zeggen hoor, scorrotijd, mooie tijd. Deze
chimeid gaat weer even tinderen, brb G.
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Tessa 
Aloha kinders! Ik ben lekker aan het 
chillen op een strand op een geheime 
exotische locatie. Ik ben namelijk al 
jaren op de vlucht voor DUO omdat ik 
nog steeds mijn studieschuld niet heb 
terugbetaald. 

Jasper 
Ik zit er echt even doorheen. Het 
zou zo chill zijn geweest als ik als 
eerste had ontdekt dat de relatie 
tussen poverty of the stimilus en 
de Sapir-Whorf-hypothese verk-
laard kan worden met behulp van 
voorzetsels... Ik heb jaren op dat 
lab gestaan, er grijze haren van 
gekregen, mezelf opgesloten in een 
kooi met voorzetsels, alleen nog 
koffie gedronken geserveerd door 
een haai, maar het was niet ge-
noeg. Maar helaas Maikel, je was 
me voor. Tja, dan ga ik me maar 
weer richten op het conserveren 
van het Brabants.  
Houdoe!
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Broodje Mario
Jasper van den Berg

Vroeger, toen ik nog op de universiteit zat, haalde ik regelmatig een 
broodje Mario. Dat kon je halen bij een Italiaan, die in een krappe ki-
osk, een soort kraampje, traditionele Italiaanse broodjes en calzones 
verkocht. Daarnaast zat nog zo'n Italiaan, Carlo. Dan had je nog 
Broodje Ben op de Oudegracht en op het station bestond Broodje 
Gerry. En dan vergeet ik er vast een paar, maar het is ook al event-
jes geleden hè. Ik zou mijn geheugen bijna het Oude Kromme Brein 
noemen.
In tegenstelling tot de wat de naam Broodje Mario wellicht doet ver-
moeden, is het beleg geen Japans-Italiaanse loodgieter met een rood 
petje uit de jaren '80 van de vorige eeuw die Goomba's en Bowsers 
doodt en Yoshi's berijdt, al dan niet in kartvorm. Een Broodje Mario 
was een Broodje ván Mario, maar een broodje kebab is een broodje 
belegd mét kebab. En een patatje oorlog bevat helemaal geen oor-
log.
Die constructie waarbij je "van" weglaat is niet echt aangeslagen. 
Niemand nam ooit een treintje NS, een computertje Apple of een 
dataverzamelingetje Facebook. Een reisje Mars, dat kon dan weer 
wel, want daarbij laat je een ander voorzetsel weg. Maar ik zou dan 
nooit zeggen dat ik ter decoratie een steentje Mars op mijn balkon 
heb liggen.
Ik begin zo het vermoeden te krijgen dat je die constructie alleen 
kan gebruiken met broodjes. Ach, dan kan ik net zo goed nog iets uit 
mijn jeugd oplepelen. Het betreft mijn favoriete stukje van de caba-
retier, ik bedoel, comedian Najib Amhali (al die Franse woorden zijn 
inmiddels weg uit het Nederlands). Hij liep dronken het café binnen 
en riep oneindig vaak "Broodje Hassan"! Zijn maat Appie wilde ook 
een broodje, toen werden het "Twee broodjes Hassan!", totdat Appie 
moest kotsen en toen werd het weer "Eén Broodje Hassan! Niet twee 
broodjes, één broodje Hassan! Hij hoeft niet meer!"
Waar het hier om gaat is dat een broodje Hassan hier ook een brood-
je ván Hassan is. Al kan het ook geïnterpreteerd worden als een 
aanspreekvorm. Bij onze Mario kon daar geen sprake van zijn, want 
we konden het ook zeggen in de Babelkamer - wat mis ik de Dolfijn, 
zeg! Nu ja, ik denk dat ik maar eens een broodje Jasper ga eten dan, 
en ik hoop dat jullie hebben genoten van dit artikeltje Jasper…
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Babels
Gids

KEUZEVAKKEN

Klinische Linguïstiek
Studiepunten: 7,5 ECTS
Niveau: 3
Blok: 4
Opmerking: Maakt deel uit van de minor Logopedie, dus als dat je interesseert vind je 
dit vast een leuk keuzevak!
Ervaring van Josine:
Klinische linguïstiek is een tak van de taalwetenschap die zich bezighoudt met gestoorde 
taal- en spraakfuncties. Tijdens de colleges leer je over verschillende taal- en spraakstoor-
nissen en over diagnostische methoden. Ik vond het erg leuk dat er steeds gastsprekers 
kwamen die enthousiast over hun werk vertelden. Minder leuk vond ik dat je als taal-
wetenschapstudent weinig nieuws leert. Je wordt namelijk geïntroduceerd tot Broca, 
Wernicke en het model van Levelt. Daarnaast is een van de opdrachten die je moet inlev-
eren een Praat practicumverslag, iets wat je ook al erg vaak gedaan hebt als TLW-student. 
Je cijfer bestaat uit drie ‘Take home tentamens’ (opdrachten), participatie en een werk-

Methoden en Statistiek 2
Studiepunten: 7,5 ECTS

Niveau: 3
Blok: 2

Ervaring van Myrthe:
Ik had het vak Methode en Statistiek 2 gekozen. Ik vond het vak Methode en Statistiek 
1 in jaar 1 een interessant vak en het leek mij leuk en handig voor de toekomst om nog 

meer kennis over statistiek te hebben. Het was een cursus met nog geen vijftien stu-
denten waardoor er een fijne sfeer hing en alles goed besproken kon worden. Iedereen 
had dit vak ook bewust gekozen en zette zich daardoor ook goed in. De docent, Marijn 

Struiksma, had alle hoorcolleges opgenomen in kennisclips die je thuis kon kijken. In het 
ene college van de week bespraken we deze clips en in het andere college waren we 

bezig met SPSS tijdens practica. Methode en Statistiek 2 is veel moeilijker dan 1, maar 
ik heb er wel veel van geleerd en het ik zeker haalbaar wanneer je je hoofd erbij houdt. 

stuk. Oftewel, geen schriftelijk tentamen! 
Hoe dan ook vind ik het een leuk vak, 
want ook al is het herhaling; het is leuke 
herhaling want dit gebied van taalweten-
schap vind ik zelf erg interessant.
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Taal & Cognitie
Studiepunten: 7,5 ECTS
Niveau: 3
Blok: 2
Opmerking: Maakt deel uit van de minor Taalontwikkeling
Ervaring van Inge:
Het vak Taal en Cognitie in Normale en Verstoorde Ontwikkeling is onderdeel van de 
minor Taalontwikkeling. Je kan het vak echter ook als keuzevak kiezen in blok 2. De in-
houd van het vak focust op cognitieve functies bij verstoorde taalontwikkeling. Er wordt 
gekeken naar o.a. taalontwikkelingsstoornis (TOS), maar ook naar wat de invloed is van 
diagnoses zoals autisme en ADHD op taal. De leesstof voor de colleges bestaat uit artike-
len waar je elke week kritische vragen over moet bedenken. Daarnaast moet je nog een 
posterpresentatie houden, waarin je al je creativiteit kwijt kan (vraag maar aan Marieke!). 
Bij het tentamen mag je alle artikelen geprint erbij houden waardoor het heel goed te 
doen is.  De colleges bestaan uit elke week een hoorcollege en een werkcollege. In het 
hoorcollege wordt het onderwerp van de week uitgebreid besproken. In het werkcollege 
worden de artikelen van die week besproken samen met de kritische vragen die ieder-
een had ingeleverd. Daarnaast moet je een aantal keer een samenvatting van een artikel 

Computationele Linguïstiek
Studiepunten: 7,5 ECTS

Niveau: 2
Blok: 4

Ervaring van Sebastiaan:
Het vak Taal en Computer in blok drie was een leuke inleiding voor dit onderwerp, 
maar liet wat te wensen over wat betreft diepgang. Bij Computationele Linguïstiek 

schrijven we wat grotere programma’s. Voor de eerste opdracht schreven we een pro-
gramma dat vrijwel feilloos herkent in welke taal een tekst geschreven is. Goed, het is 
niet iets waar je meteen een baan mee krijgt (al is er wel aardig geld te verdienen met 

computationele linguïstiek) maar hé, ik was er trots op.

Het gaat allemaal wat sneller dan Taal en Computer, maar het is het wat mij betreft 
meer dan waard, omdat je bij dit vak echt wat leert over computationele linguïstiek 

(verrassend genoeg). Een nadeel is wel dat de twee opdrachten in groepen van 4 moet-
en, wat mij betreft wat groot om goed georganiseerd samen te werken, maar goed, je 

leert ervan om met een team te programmeren. Uiteindelijk zou ik het zeker iedereen 
aanraden, programmeren is stiekem best leuk als je er iets leuks meemaakt (vind ik 

dan).
Oja de toets is volgende week, shit.

inleveren wat zorgt voor een goede 
voorbereiding op het paper aan het 
eind van het blok. Al met al is het 
een interessant vak wat erg goed te 
doen was.

9



Kennis en wetenschap 1
Studiepunten: 7,5 ECTS
Niveau: 3
Blok: 4
Ervaring van Rens:
Kennis en Wetenschap 1 is een cursus van Filosofie/KI die gaat over epistemologie. Na het 
eerste college zal je erachter komen dat niets zeker is en dat je eigenlijk geen kennis kunt 
hebben. Daarna ga je met behulp van de boeken, hoorcolleges en werkcolleges methoden 
leren waardoor je misschien tot kennis kunt komen. Maar deze methoden worden steeds 
verworpen door de zogenaamde ‘scepticisten’. Wat je leert is dat het begrip ‘kennis’ niet 
vanzelfsprekend is en dat er meer dan één antwoord is op de vraag hoe je kennis kunt 
verkrijgen. Je gaat ook terugkijken op de geschiedeniswetenschap door verschillende 
perioden met elkaar te vergelijken. Elke wetenschappelijke periode heeft namelijk een 
andere manier om tot kennis te komen. Er komt nooit een taalwetenschappelijk onderw-
erp voor in deze cursus, maar je kunt natuurlijk zelf die link leggen door je bijvoorbeeld af 
te vragen of taalwetenschap een pseudowetenschap is (net zoals psychoanalyse van Freud) 
of dat het een echte wetenschap is (zoals de relativiteitstheorie van Einstein). En je kunt 

Creative Writing
Studiepunten: 7,5 ECTS

Niveau: 3
Blok: 4

Ervaring van Maikel:
Schrijf jij ook wel eens een verhaaltje, maar stop je het dan vol ontevredenheid weg op 
de bodem van een laatje waar het wat jou betreft in de vergetelheid mag geraken? Dit 

blok volg ik het vak Creative Writing bij Engelse taal en cultuur, waar ik hoop dat ik dit 
probleem eens een keer op kan lossen. Met behulp van een boek (Imaginative Writing 

van Burroway) en de colleges leer je de achterliggende structuren van grote werken uit 
de Engelse canon, van zowel fictie, non-fictie als poëzie. Deze opgedane kennis moet 
je dan toepassen op opdrachten (characterisation, POV, setting en plot) die dan cul-
mineren in een short story als eindwerk (degenen die liever poëzie schrijven krijgen 
aparte maar relevante uitdagingen per onderdeel). Maar je schrijft niet alleen, want 

je moet ook je eigen werk literair analyseren en onderwerpen aan de feedback van je 
collega’s (die je dan eigenwijs aan de kant kan schuiven (ik doe dat zelf ook gewoon met 

de feedback van de docent hoor)) zodat je ook bewust wordt van de kennis die je hebt 
opgedaan en hun toepassingen. Als je graag wat meer wil leren over het schrijven van 

literatuur en je vindt het niet heel erg om alles met je collega’s te moeten delen, dan 
kun je je als taalwetenschapper inschrijven voor dit vak (cursuscode: EN3V14305) voor 

blok 4.

nadenken over het belang van falsificatie en in-
strumentalisme binnen taalwetenschap. Let op! 
Er is een KI (niveau 3) en een filosofie (niveau 
2) versie van deze cursus. Ze hebben dezelfde 
hoorcolleges, maar verschillende werkcolleges.
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Communicatie, Emotie en Overtuigingskracht (CEO)
Studiepunten: 7,5 ECTS
Niveau: 3
Blok: 2
Ervaring van Anne:
Ik heb Communicatie, Emotie en Overtuigingskracht (CEO) van Communicatie- en In-
formatiewetenschappen gevolgd. Het hele vak is in het Nederlands, behalve wat artikelen 
die je moet lezen. Media vond ik altijd al interessant dus een vak in die richting leek me 
leuk om te volgen. Ook heeft mijn nicht die studie gevolgd dus zij kon me ook al wat 
meer over de inhoud van het vak vertellen.
Pluspunten waren het meerkeuzetentamen (er is altijd een kans dat je goed gokt, haha) 
en de literatuur. Het boek dat je aan moest schaffen was niet moeilijk ingericht en legde 
begrippen ook goed uit. De artikelen die je moest lezen waren soms wat lastiger, maar 
heel moeilijke artikelen werden ook uitgebreid in college behandeld. Hoorcolleges waren 
overigens ook niet verplicht.
Een minpunt was dat je ook een schrijfopdracht moest 
doen in duo’s en aangezien ik niemand kende ben ik 
met het meisje dat toen naast me zat gaan werken. Zij 
was wat minder gemotiveerd dan ik, dus dat was wel 
jammer.
Ik raad het vak wel aan. Persoonlijk vond ik het geen 
moeilijk vak en ik ben blij dat ik het gevolgd heb, omdat 
ik nu weet hoe sneaky reclames soms kunnen zijn...
Voor blok 4 heb ik weer een vak van Communicatie- en 
Informatiewetenschappen gekozen: Psychologie van de 
Communicator. Hoe taal werkt in de hersenen vond ik 
bij Taalwetenschap altijd al interessant, en dit lijkt me 
ook een beetje hierop gericht.
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Dat duiveltje binnenin
Mirjam Lentz

Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan de toekomst denk. Dit 
zijn in het slechtste geval negatieve en stressvolle gedachten 
en deze herkennen sommigen waarschijnlijk maar al te goed. 
De paniek voor de deadline over twee uur waarmee je al ruim 
een half uur bezig bent en nog steeds niks mee bent opge-
schoten. Het duiveltje binnen in me laat dan allerlei doemsce-
nario’s in mijn hoofd opborrelen en daar zou het volgende er 
heel goed een van kunnen zijn:

‘Als ik deze opdracht niet inlever, haal ik zeer waarschijn- 
lijk dit vak niet. Het andere vak is nog lastiger en daar heb ik 
nóg minder voor gedaan. Er komen nog twee blokken. Oké, 
ik moet realistisch blijven, ik ga mijn BSA niet halen. Als ik 
dit jaar niet haal, heb ik volgend jaar geen motivatie om de 
vakken opnieuw te doen. Ik zal stoppen met mijn studie en er 
is niets anders dat ik wil dan me compleet laten onderdompel-
en door alle mooie aspecten van wat ieder mens bindt: taal.’

Ja, deze gedachte is echt uit het leven gegrepen.

Ik zal nog een voorbeeld geven. Ik scheid thuis altijd mijn 
afval (of doe in ieder geval een goede poging tot). Dit doet 
men omdat het proces van het recyclen van afval dan een 
stuk gemakkelijker en sneller verloopt en dit is dan weer 
goed voor het milieu. Maak je geen zorgen, ik ga geen be-
toog geven over hoe we de wereld om zeep helpen met ons 
hedendaagse gedrag. Het is slechts een voorbeeld van kleine 
dingen die we, misschien onbewust, doen om de gedachten 
over de toekomst ons rooskleuriger voor te stellen. Je levert 
daarom toch maar je opdracht in om 23:58 én je gooit het 
plasticfolie van de pizza verpakking toch maar in de afvalzak 
voor plastic (die eigenlijk al bomvol zit, maar dat was deze 
week niet jouw taak). 
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Gewoon om er zeker van te zijn dat jij er alles aan doet om de 
toekomst zo goed mogelijk te laten verlopen en dat duiveltje 
in zijn sop te laten gaarkoken.
 
Gelukkig zijn mijn hersenspinsels over de toekomst vaak ook 
heel opbeurend en hoopvol. Als ik nu maar een derde van de 
zak chips opeet, heb ik morgen nog bijna een volle zak over 
(ik laat de verhouding chips en lucht in deze zakken voor nu 
even buiten beschouwing)! Een gelukkige gedachte die ook 
regelmatig in mijn hoofd opkomt is de volgende: ‘Wat heb 
ik het eigenlijk toch goed.’ Dat is het laatste wat ik wil mee-
geven. Natuurlijk is het niet gek of stom om je zorgen te 
maken over de toekomst en wat er gebeurt als je aan die ene 
vriend of vriendin vertelt dat je morgen toch niet kan afsprek-
en. Zulke dingen denkt ieder mens wel eens en deze gedacht-
en gaan weer voorbij en dan zie je weer hoe mooi het leven 
eigenlijk is. Laat het duiveltje dus niet de overhand hebben in 
je gedachten, daar heb je alleen jezelf mee. En de toekoms-
tige jij die heel erg veel zin heeft in chips.
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Grote Door Josine SchaapDe 10 dingen 
die ik leerde in

In april 2019 nam de Reiscie ons mee naar het mooie 
Praag in Tsjechië en het was heel leerzaam. Daarom 
zou ik graag mijn opgedane kennis delen met jullie in 

de vorm van een educatief lijstje. Veel leerplezier!

1.    Je vrienden luisteren altijd naar jouw 
fotoideeën
Al dan niet met een zucht en een frons. Maar hoe stom je idee ook 
is, als je het heel enthousiast brengt zal niemand weigeren om op 
een rijtje, op hun knieën naast een hele grote, gezichtsloze baby te 
gaan zitten en te doen alsof ze het leuk vinden. Thanks guys.

2.    Obers kunnen geen origami
‘No you are doing it wrong, c’mon I’ll show you how it’s 
done!’ Uitte een ober vol enthousiasme en zelfvertrouwen, 
terwijl wij vertwijfeld een hap namen van onze pizza. In 
het midden van de tafel lag een -misschien wat misvorm-
de- doch degelijke origami-kraanvogel. Maar nee, de ober 
kon dit beter en hij moest en zou dit tonen! Aan het eind 
van de maaltijd had hij nog altijd niet z’n kunsten vertoond 
en we begonnen hem al een beetje sneu te vinden. Maar, 
toen verscheen hij ineens met een servet en hield nogmaals 
een preek over hoe makkelijk en simpel origami was. Nou, 
oké laat dan maar zien. Helaas werkten z’n vingers niet mee en stond hij te prutsen 
terwijl wij heel beleefd en zachtjes begonnen te gniffelen. Het werd geen kraanvo-
gel, maar een vreemd mismaakt waaiertje. ‘Look, that’s the right way to do it.’ zei 
hij, maar dit keer met minder zelfvertrouwen.

3.    De Eiffeltoren staat in Praag
Ik weet niet waar de leugen vandaan komt van die ene toren die dan 
in Parijs moet staan ofzo, maar de Eiffeltoren staat dus gewoon in 
Praag en daarmee eindig ik de discussie. Gekkigheid.
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5.    Al het eten is ‘goed’
Mocht je denken dat het eten vreemd is in Tsjechië en dat je misschien 
niks zal lusten, dan heb je het fout. Want al het eten is goed. Misschien 
niet kwalitatief, maar je zal gelijk een positievere houding aannemen 
als je bijvoorbeeld een pak melk koopt. Oh, ik bedoel natuurlijk een pak 
dobré mléko. Alles is hier dobré. Ik vraag me af hoe lang ze over ver-
schillende reclametechnieken hebben nagedacht voor ze besloten dat 
mensen hun producten wel móeten kopen als er op staat dat het goed is; 
een waterdicht plan.

6.    ‘Flamingo’ is een goed deco-
ratiethema
Niet dat iemand daar ooit over twijfelde, maar 
de eigenaren van dit appartement hebben zich 
volledig bekeerd tot de flamingod. Overal is 
flamingo: ze paraderen door de tuin, staan op 
elk schilderij en zelfs de muren waren floris-
sant flamingo-roze. Dan denk je dat je alles 
hebt gehad en dat geen enkel flamingo-themed 
voorwerp je meer zal verrassen. Maar dan zit 
je helemaal fout, want dan heb je niet goed op-
gelet in de badkamer. Het is maar goed dat er 
een slot zit op de badkamer, want ik heb echt 
een tijdje hardop staan lachen om mijn nieuwe 
favoriete flamingobject.
Deze prullenbak. Wie heeft dit ontworpen en 
waarom staat deze tekst op een prullenbak? Is 
dit het nest van de flamingo’s? Zijn ze trash? 
Die arme beestjes.

4.    Werk als caissière gaat niet ten koste van je 
sociale contacten
Wie zegt dat werk al je tijd opeist en je geen tijd hebt voor vrienden, 
familie en andere dierbaren? In Praag kom je niet tekort aan al je social 
needs, want je hoeft nooit gedag te zeggen tegen je naasten als je caissière 
wordt! Wat je nodig hebt: een telefoon met een harde luidspreker. Meer 
niet. Gezellig babbelend met een stuk of vijf à zes anderen scande de 
caissière onze boodschappen, zonder ook maar een woord te verspillen 
aan nutteloze begroetingen. Deze vrouw staat misschien wel in het rijtje 
van personen die ik het meest waardeer, ze was de vermenselijking van 
een zelfscankassa.
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8.    Honden, honden, honden!
Wist je dat er zo ongeveer 2,3 tot 3,5 (een vreemd groot interval) mil-
joen honden wonen in Praag? Dat betekent dat ongeveer 38% van de 
bewoners een hond heeft! Dit is het enige feitje op deze lijst dat er toe 
doet.

9.    De ring is niet te koop
Je zit een beetje voor je uit te staren, veegt wat zweet van je voor-
hoofd en wendt je gezicht af van de verkoper of zwerver die je 
probeert iets aan te bieden. Een of andere ring die je niet hoeft, ga 
weg ofzo. Maar dan werp je een tweede blik op de ring en je ogen 
dwalen richting het hoofd van de man. Je twee breincellen doen 
hun uiterste best om samen te werken en bedenken dan ‘Oh, een 
conducteur’. Je voelt je dom, maar deze Grote Reis was je tenminste 
niet je kaartje kwijtgeraakt. En dat is vooruitgang. En eigenlijk is die 
ring best leuk… Zou hij hem willen verkopen, denk je?

7.    Er staat nu flieterkes op de John Lennon 
Wall
Hier heb ik weinig over te zeggen, behalve dat ik voorspel dat min-
stens 80% van die muur bedekt is met creatieve synoniemen voor 
de Piel.

10.   Voor maar 12 euro kan je van 
het watervalletje af in de Moldau
NOT GET OUT! FINE 300 CKZ. Je knikt haastig 
wanneer de waterfietsverhuurder je vertelt dat 
je niet uit je waterfiets mag, dat je écht niet van 
het watervalletje moet afgaan en dat je ábsoluut 
binnen de boeien moet blijven. Natuurlijk zal je 
dit doen, je wil immers geen boete! Maar 300 ckz 
is verrassend weinig, en je voelt je verrassend 
verleidt om wel van deze wildwaterbaan gebruik 
te maken, want hoeveel is 12 euro nou? Dat is een 
redelijke prijs voor een beetje raften. Aanraden 
doe ik het niet, maar hé, het is een once in a 
lifetime experience voor maar 12 euro en waar-
schijnlijk een verbod om ooit Praag nog binnen te 
komen. Een koopje!
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Vier aspecten van taalverandering 
tot 2100
Door de Jasper van 2050

Als kind had ik een boekje 
(ja, dat was toen nog wat) 
getiteld “Spreken we in Eu-
ropa allemaal Europees?” Met 
de huidige houdingen van het 
Verenigd Koninkrijk van Enge-
land en Wales, West-Oekraïne 
en de Pools-Hongaarse re-
publiek zit dat er voorlopig 
niet in. Toch zijn er anno 2050 
genoeg andere manieren 
waarop het Nederlands, 
en ook talen in het alge-
meen, gaan veranderen in de 
periode tot en met 2100. Of 
waarop taal juist verfrissend 
hetzelfde blijft.

1. Nieuwe begrippen, nieuwe 
woorden
Wat zijn we tijdens de digitale 
revolutie toch saai geweest. We 
hebben gewoon woorden uit het 
Engels overgenomen in het Neder-
lands. We hadden ook de IJslandse 
route op kunnen gaan door poë-
tische woorden te maken voor 
nieuwe concepten, zoals hlaðvarp 
(geluidgooier) voor podcast, of tolva 
(getallenziener) voor computer. In 
plaats daarvan hebben we nu woor-
den als Virtual Reality, die we veel 
beter virtuele realiteit of nog beter 
getalsmatige werkelijkheid hadden 

kunnen noemen. Of waarom werd 
er in 2037 bij de overstroming van 
Haarlem geroepen om een AFEP, 
een Acute Flood Evacuation Proto-
col? Noem dat gewoon een terstond 
overstromingsverveiligingsrampen-
plan. Hopelijk kunnen de Vlamin-
gen, als ze vanaf volgend jaar bij ons 
land horen, mooie nieuwe woorden 
bedenken voor de technologie met 
Marserts die de dochter van Elon 
Musk op de markt gaan brengen.

2. Vele lidwoorden
We verwachtten dertig jaar geleden 
dat we nu nog maar één lidwoord 
zouden hebben. Ach, wat hadden 
we het toch mis! Inmiddels wil 
ieder gender een eigen lidwoord 
hebben. Het is een ware rage. Ik 
ben me nu toch maar gaan identifi-
ceren met het lidwoord “weten-de”, 
voor het onderzoekersgeslacht. Dat 
werd in 2044 erkend als het 299e 
geslacht, maar dat staat nog niet op 
mijn paspoort. Ik heb mijn virtuele 
paspoort sinds 2041 niet meer bij 
laten werken op Mijn Duo, omdat 
mijn VR-omgeving te nieuw is voor 
die achterhaalde website. Mijn 
buurmensen noemen zich “vliegen-
de” werklozen, omdat ze hun 
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sollicitaties per postduif verzenden. 
Die kunnen namelijk niet gehackt 
worden. Ik ben benieuwd hoeveel 
er nog bijkomen. 

3. Syntax
Hoewel de Nederlandse grammatica 
redelijk immuun is gebleven voor 
programmeerinvloeden, is er toch 
wat daarvan onze kant op gekomen. 
If dat onze taal voorbij was gegaan, 
then hadden we nu deze zin niet, 
else wel. Helaas is mijn neef ver-
huisd naar Finland en daar praten 
ze nu alleen nog maar in program-
meertaal. Onze splinterregering van 
D66, FvD, Analoog Front, VVD en 
V3G (Verenigde Godsdienstelijke 
Gedachten Groepering), waar ik 
het niet zo mee eens ben, zal dat 
in ieder geval niet laten gebeuren. 
Toch zou het wel leuk zijn als goto 
volgende verkiezingen ook daadw-
erkelijk werkte. Die progammeer-
invloeden zullen vanaf nu wel weer 
beperkter worden, omdat kunstma-
tige intelligentie dat nu voor ons 
doet. Of juist niet, omdat steeds 
meer docenten worden vervangen 
door robots...

4. Spelling
Ik verwacht dat we binnen tien 
jaar via onze gedachten kunnen 
communiceren en dan hebben we 
geen spelling meer nodig, toch? 
Maar zolang er nog ongemodifi-
ceerde mensen bestaan, toch wel. 
Sinds Jiankui He in 2038 de mens 
met het dubbele brein geboren liet 
worden, zullen we steeds minder 
in hoeven typen, want met zulke 
hersenen vergeet je eigenlijk niets. 
Ik heb net een paar jaar te vroeg 
kinderen gekregen, wat dat betreft; 
ze zitten nu in de klas bij een stel 
van Jiankui’s type terwijl die twee 
keer zo jong zijn. Feit is dat mensen 
met grotere hersenen makkelijker al 
die spellingsregels kunnen onthoud-
en, dus zolang we nog schrijven 
en typen, zal het er vanaf nu niet 
makkelijker op gaan worden...
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Bestuurscolumn
door Josine Schaap

Nu het jaar tot een einde komt, denken we terug aan hoe 
we begonnen met twee kale bestuursleden en een spiksplin-
ternieuwe, lege Google Drive. Maar wat veel leuker is, is 
het denken aan de toekomst (haha nee, eigenlijk meen ik 
dat niet, dat zeg ik alleen voor deze column).
 
Het leven houdt niet op na Daans laatste hamerslag, Koens 
laatste nieuwsbrief, Maartens laatste betaalverzoekje en 
mijn laatste keer plaatjes maken in Paint. Over twintig 
jaar houden we een reünie (waarop iedereen te laat komt 
natuurlijk) en zal blijken dat Daan nog altijd een hamertje 
meesjouwt in z’n tas. Ook houdt Koen notulen bij van ieder 
gesprek dat hij voert, hangt Maarten ieder bonnetje boven 
z’n bed op een speciaal prikbord en maak ik voor iedere 
keer dat ik afspreek met vrienden een Facebookevene-
ment aan. Natuurlijk dragen we onder iedere trui stiekem 
ons bestuursshirt en denken we liefdevol terug aan de 
cobo-vlekken op onze bestuursschoenen.
 
Tijdens die reünie mag iedereen over z’n weekend vertel-
len in constitutionele volgorde en mocht iemand vragen 
hebben of komt er iets ter tafel, dan kan dat achteraf nog 
even gemeld worden. Daan sluit de conversatie om stipt 
elf uur, waarop we in koor afscheid nemen met een ‘joe’. ’s 
Avonds plof ik dan vermoeid neer op een oude, bebloemde 
slaapbank die me vrolijk verwelkomd door spontaan uiteen 
te schuiven. M’n telefoon valt in de spleet van de bank en 
knikkebollend val ik in slaap, met in m’n hoofd maar één 
gedachte:
 
“Poh, wat een mooi jaar en wat een vereniging, vo, 
fantastische ervaring”.
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Linguistics Career Day

‘Wat studeer je?’ 
‘Ik doe taalwetenschap.’ 

‘Oh, wat kan je daar dan mee?’

Ik wist heel lang niet zo goed wat ik moest antwoorden op deze (lichtelijke 
irritante) vraag die onontkoombaar bleek iedere keer als je een gesprek 
voerde waarin je opleiding naar voren kwam. Heel gek is het natuurlijk niet. 
Aardig wat mensen hebben nog nooit van taalwetenschap gehoord. Ik ook 
heel mijn leven niet totdat ik op een foldertje stuitte op de open dag van 
Universiteit Leiden. Ik las een klein stukje en was snel verkocht. Als je dan 
faalt in je enthousiasme voor taalwetenschap over te brengen op je mede-
mens die vooral uit je praatje opmaakt dat je niks ‘echts’ met taalwetenschap 
kan, is dat erg frustrerend. Naast concrete voorbeelden kunnen vormen voor 
dergelijke gesprekjes, is de Linguistics Career Day ook vooral gewoon nuttig 
voor jezelf. Je leert over de mogelijkheden die er zijn als je de opleiding hebt 
afgerond en hoe de weg naar een carrière eruit kan zien. De verscheidenheid 
aan banen en mensen die voorbij zijn gekomen op de afgelopen LCD van 10 
mei waren indrukwekkend: van kruiswoordpuzzelmaker tot docent aan de HU 
tot gedesillusioneerde journalist.

Roos Genet: Computational linguistics 
Kruiswoordpuzzelmaker tot Google

Roos begon na haar opleiding te 
werken als kruiswoordpuzzelmaker. 
Dat had ze altijd erg leuk gevonden 
en ze deed zelf ook vaak kruiswoor-
dpuzzels, een droombaan dus. Ze 
had het na een jaar echter alweer 
gezien en ging vervolgens meer de 
programmeerrichting op. Ze kwam 
bij bedrijven die online klanten-
service ontwikkelden. Ze werkte 
als taalwetenschapper mee aan de 
programma’s die moesten begrijpen 
wat iemand precies vroeg. Er moest 
daarbij bijvoorbeeld geanalyseerd 
worden hoe woordkeuze of zinscon-

structie kon wijzen op een bepaalde 
vraag. Met opgedane programmeer-
ervaring kon ze bij andere bedrijven 
ook werken als applicatieontwikke-
laar en heeft ze onder andere een jaar 
bij Google gewerkt. Nu werkt ze bij 
het bedrijf SoundHound. Dit bedrijf 
houdt zich bezig met voice AI en 
ontwikkelt ondere andere een Shaz-
am-achtige app waarbij neuriën wel 
werkt! Zelf werkt Roos hier niet aan, 
maar is ze werkzaam bij SoundHound 
als computationele linguïste.
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Loulou Edelman: Professor writing skills
Katholieke school in Polen tot juridische

 faculteit aan de HU

Loulou is na taalwetenschap te 
hebben gevolgd, gaan werken als 
docent Nederlands op een katholieke 
school in Polen. Toen ze na een tijdje 
weer op zoek ging naar werk in 
Nederland, kwam ze langs een va-
cature voor taalles op een juridische 
school. Taal speelt een grote rol in 
rechten. De beheersing en het begrip 

van de moeilijke teksten die kunnen 
voorkomen in juridische teksten, 
moeten studenten rechten onder de 
knie krijgen. Loulou hielp de student-
en hiermee op de juridische school en 
heeft dit werk voortgezet bij de studie 
rechten aan de HU als professor 
writing skills. Soms is het motiveren 
van de studenten uitdagend maar het 
werk blijft leuk, er is een fijn team en 
ze kan op de fiets naar het werk.

23



Lex Pruijn: Manager translation bureau
Een kijkje bij AVB vertalingen

Lex vertelde niet zozeer over zijn 
loopbaan in zijn praatje maar vertelde 
vooral hoe het bij zijn bedrijf AVB 
Vertalingen eraan toe ging. Hij werkt 
daar als project manager, wat in-
houdt dat hij niet zelf de vertalingen 
verricht maar de bronteksten en de 
doelstellingen van opdrachtgevers 
analyseert. Vervolgens wordt de 
juiste vertaler gezocht voor het werk. 
Een complete vertaling wordt ge-
controleerd door een onafhankelijke 

Maarten van Wijk: Journalist
Verslaggeving bollenstreek tot pensioenfondsen
De grappigste spreker van de avond, 
ook de langste. Ik had daar persoon-
lijk geen probleem mee aangezien 
ik zelf wel eens journalistiek heb 
overwogen. Toen ik journalist dus 
op het programma zag staan was ik 
erg benieuwd. Maarten opende zijn 
praatje verrassend: dat we maar goed 
moesten nadenken voordat we aan 
journalistiek wilden beginnen. Het 
kwam erop neer dat hij wilde niet 
zeggen dat het een stervend medium 
is, maar toch ook een beetje wel. Hij 
vertelde dat journalistiek voor hem 
begon in zijn studententijd en hij bij 
een krantje van Leiden stage liep. 
Leuk over de stad schrijven- dat werd 
echter al snel verslag geven van de 
bollenstreek. Maarten meende er een 
belangrijke les te hebben geleerd: elk 
werk dat ze je aanbieden, gewoon 
doen. Toen hij dus een baan bij een 
krant kreeg aangeboden waarbij hij 

verslag moest doen van economie 
-waar hij niets mee had- heeft hij dit 
dus ook gewoon gedaan. Uiteindelijk 
is hij door zijn ervaring als verslag-
gever van economie gevraagd als 
redacteur van een blad over 
pensioenfondsen. Toen Maarten op 
dit punt in zijn praatje was beland, 
deelde hij met ons dat hij nu eigenlijk 
wel iets anders zou willen maar hij 
was dusdanig gespecialiseerd dat dat 
lastig zou worden en free-lance vond 
hij een te onzeker bestaan. Terwijl hij 
dit vertelde kwam hij tot de con-
clusie de les van eerder te herzien: 
misschien moet je maar niet altijd 
aan nemen wat je wordt opgedragen 
en durven zeggen waar je echt graag 
over wil schrijven. Op die manier 
kom je niet vast te zitten in een in de 
val van superspecialisatie. 
Naast een carrièreverhaal dus ook een 
wijze les.

reviewer en en de project manager 
checkt of de doelstellingen zijn be-
haald. AVB vertalingen levert profes-
sionele vertalingen voor onder andere 
Heineken en Vogue.
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Alleen met acht miljard
Jasper van den Berg

We staan alleen tezamen
Terwijl wij niet beramen
De redding van ons al.

Want het voelt niet genegen
We keren ons ertegen
Hoewel - ‘t is óns heelal!

De aarde is vergrepen
D’r is te hard in geknepen
Door ‘t volk dat voor ons was.

Maar ‘k wil niet te lang dralen
Over ‘t eindeloos verdwalen
Op de weg naar hoe het was.

En wiens schuld het is
Dat vraag ik me niet af
Zij, die voor ons waren,
konden het niet weten
Gaan ze daarom dan vrijaf?

Batterijen of diersoorten?
Vluchten ver of blauwe lucht?
Een tuin van van slechts beton
Of passieplant en passievrucht?

En ik sta alleen… 
Tussen 8 miljard dames en heren
Met meer schijn dan oprecht zijn
Maar nog meer, zij die aspireren
Zelf eens zulk een mens te zijn?
Ons leven duurt niet even
Wat kunnen we dan geven?
Wat niet schaadt, en dan wel 
baat.

Maar de politieke groepen 
Voelen zij zich niet geroepen?
Kiezen luidkeels voor privaat.

Voor jij of mij is dat te veel
Maar ‘t gaat om het geheel
Individualiteit, dat is hun kaart.

Maatschappij en aarde koken
De rug is doorgestoken
Is de mens wel opgeklaard?
 
En wiens schuld het is
Dat vraag ik me niet af
Zij, die voor ons waren,
konden het niet weten
Gaan ze daarom dan vrijaf?

Een paar likes of echte vriend-
schap
Fotoshop of echt blijdschap
Een emoji van een proost
Of bekommernis en troost? 
 
En wij staan alleen… 
Tussen 8 miljard, met focus op 
hun eigen  
Of uitgebuit, door zij die maar zo 
zijn
Zijn zij er nog, die ernaar neigen 
Een dubbel verlicht mens te zijn?
 
Welnee, dubbel verlicht, 
daarmee is ‘t niet opgelost,
Weet je wel niet hoeveel energie 
dat kost.
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Daten in de toekomst

Het nieuwe daten, het ‘jij bent mijn soulmate volgens 
ons DNA’- daten, het daten wat alle genetische bep-
erkingen uit de menselijke soort zou moeten kruisen. 
Het werkt niet. Ik ben op meer dan 40 dates geweest 
met mensen die perfect bij mij zouden moeten passen. 
Alle Big Data is het erover eens, mijn type is blijkbaar 
een hardrocker die zijn eten net te lang in zijn smerige 
koelkast laat liggen. Nou, Big Data, ik weet het beter, 
mijn type is geen onhygiënische hork. Al moet ik wel 
zeggen dat ze bijzonder vriendelijk en emotioneel com-
patibel met mij waren.

Maar DNA dat rekent niet met culturele voorkeuren volgens mij, 
dat ik houd van een schoon huis ook al houd ik niet van opruimen, 
dat ik houd van blauwe ogen of dat ik niet houd van hardrock moet 
toch wel ergens aangegeven kunnen worden?
Ik heb het er met mijn vrienden over gehad en maar één van ons 
heeft een succesvolle date gehad volgens het huidige systeem. Dus 
ik heb dit zaakje aangepakt, Big Data was de toekomst, maar het nu 
is niet de toekomst. Voor nu heb ik een beter plan.
Mijn betere plan heet TINDER EXTREME. Dit is natuurlijk geba-
seerd op het Tinder van vroeger, ik heb namelijk eens een bezoek 
aan mijn grootouders gebracht met maar één vraag op mijn lippen: 
Hoe deden jullie dat vroeger?
Blijkbaar was er een app waarop je je kon aanmelden als je een 
date wilde, je maakte een profiel met een foto en je interesses en 
dan kon je door mensen swipen of ze je leuk leken of niet (volgens 
mijn grootouders was dit meer gebaseerd op looks en geslacht dan 
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Daten in de toekomst

gedeelde interesses maar goed). En dan, als je elkaar allebei leuk 
vond had je een match en kon je met elkaar praten via de chat.
TINDER EXTREME brengt dit idee samen met de technologie die 
we toch al in huis hebben gehaald onder de druk van de consump-
tiemaatschappij. Hou je vast.
Holoswipen.
Stel je voor je zit aan je diner, alleen, eenzaam. Je bent het wel ge-
wend maar zou toch liever iemand hebben met wie je dit maal en 
deze tijd zou kunnen delen. Op zo’n eenzaam moment ben je zwak 
en doorzoek je de appstore voor date-apps wanneer TINDER EX-
TREME je kamer binnenvliegt. Wat belooft het je? De voorheen 
eenzame dagen mooier maken. In één klap zou de eenzaamheid 
uit je leven geslagen zijn. Niet eens per se omdat je de ware hebt 
gevonden, maar je zou de leegte kunnen vullen met dates, die op elk 
ongemakkelijk moment weg te swipen zijn.
Het enige wat je hoeft te doen is je activiteit opgeven en dan krijg je 
iemand tegenover je geholood, die dezelfde activiteit aan het doen 
is, alleen. Je kan samen eten, samen een film kijken, borduren of au-
torijden. Wat wil je nog meer?
Maar het mooiste moet nog komen: wanneer je allebei ja zegt op de 
date, dus ja swipet, word je totally spies style naar elkaar toegetele-
porteerd en kan je je date in-real-life voortzetten.
Niks meer geen abo op DNA-match.io of BigDate™. Lekker samen 
een boekje lezen, yoga doen of rocken op hardrockmuziek. Het vult 
in ieder geval je eenzame momenten als je daar behoefte aan hebt en 
wie weet hou je er nog iets moois aan over ook!
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KBestuurscolumn

B
5 juni 2019
De B van Babel, de B van Bestuur, de B van Bvoor de hand liggend… over woorden 
met een B heb ik heel lang nagedacht, maar ver kwam ik niet. Waar ik niet lang 
over na heb gedacht, maar waar ik wel heel ver mee kwam, was met het besluit 
om bestuur te gaan doen. Het was ongeveer november. Binnen een week ging ik 
van “Wie en wat is Babel” naar “Wow, leuk dat Babel, ik ga proberen voorzitter te 
worden”. Het is nu ruim een half jaar na dat moment en die plannen worden bijna 
werkelijkheid (aaaah!!!). 
Ik weet nog goed hoe ontzettend zenuwachtig ik was bij de sollicitatie en al hele-
maal bij de uitslag. Natuurlijk vind ik het ook nu nog wel eng (de B van Bang): Ga 
ik het wel goed doen? Die spanning hoort denk ik altijd bij het doen van nieuwe 
dingen. Veel belangrijker is hoeveel zin ik in het aankomende jaar heb. Ik heb vier(!) 
geweldige medebestuursleden waar ik het komende jaar super veel fantastische din-
gen mee mee ga maken en op wie ik moeilijke momenten altijd terug kan vallen. Ik 
heb ontzettend veel vertrouwen in hen en in mezelf. Ik heb zoveel zin om met ze 
samen te werken en dit Babel-jaar nog legendarischer te laten worden dan de jaren 
hiervoor. 

Liefs,

Rivka

Aaaaaaa, jaaaaaa en yaaaaaay beschrijven wel een beetje hoe ik me voel over het 
a(aa)ankomende bestuursja(aaaaa)ar (oke ik stop). Maar de spanning is zeker aan-
wezig, gaan we het wel goed doen? Komen al onze super goede ideeën wel zodanig 
uit de verf? De voorgaande besturen hebben de lat heel hoog gelegd.
Maar een beetje spanning hoort erbij, daar had ik ook wel al op gerekend en als je er 
het woordje ‘gezonde’ voor plakt klinkt het niet eens zo heel erg meer. Daarbij wordt 
het regelmatig overstemd door de zin, in de zin van de ‘Altijd Zin!’-zin van Babel zin 
waar ik het dus in heb (en over). Ik heb nu al zin om de notulen te 
schrijven ;).
Dit KB-tje is echt al zoveel liever en beter dan ik ooit had durven dromen en dat 
wij samen Babel een jaar lang vooruit mogen helpen maakt mij echt blij. We gaan 
sowieso echt een topjaar neerzetten met leuke activiteiten, gezellige borrels en wel-
licht wel babelchique dinertjes! Ik hoop dat ons enthousiasme aanstekelijk is en dat 
we ook zo veel mogelijk eerstejaartjes kunnen enthousiasmeren voor Babel en dat 
het hart van Babel alleen nog maar vuriger gaat kloppen.

Rieke
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B
Fabiane
De tweede B van Babel, maar gelukkig niet minder Bijzonder. (En gelukkig is de 
eerste B nog niet zo Benut dus ik kan nog origineel zijn ;)). Nog steeds de B van het 
Bestuur waar ik heel Blij mee ben. 
Vanaf mijn eerste dag bij Babel heb ik nooit getwijfeld over het feit dat ik me wilde 
inzetten voor de vereniging. Een bestuursjaar leek me altijd al heel leuk en zeker 
bij zo’n gezellige en liefdevolle plek als Babel. 
Het is een eer om de touwtjes met z’n vijven in handen te gaan hebben. Bovendien 
een verantwoordelijkheid waar ik heel erg naar uitkijk. Ik heb er het volste ver-
trouwen in dat we met z’n allen een fantastisch jaar gaan neerzetten met allerlei 
Boeiende Blijmakende Buitengewone Barmhartige Babelachtige activiteiten en nog 
veel meer leuks! 

Veel liefde, 

Fabiane 

E
Even moet ik goed nadenken over waaraan ik denk bij de letter E. Eerst schiet me 
natuurlijk het woord Eten binnen, en de herinneringen aan de vele maaltijden die 
ik met Babel heb mogen delen doen me watertanden. Elders in mijn brein doemt 
Eerlijkheid op, want dat duurt immers het langst (wel ironisch dat het maar zo’n 
klein deel van dit stukje is). 
Elegant, Energiek, en Enthousiast zijn uiteraard termen die fantastisch passen bij 
mijn medebestuursleden, die stuk voor stuk Enorm toffe en lieve mensen zijn, en 
met wie ik Babel een jaar lang mag besturen, door een van de woestere vaarwateren 
van onze geschiedenis. Komend jaar verwachten we meer Eerstejaars dan ooit te 
voren, waarvan bovendien een aardig deel internationals, die Babels (Bijbelse) naam 
Eer aan doen door een verscheidenheid aan moedertalen te spreken.
Kort schieten de woorden Erg Eng door mijn hoofd, maar die worden snel verdron-
gen door mijn levensfilosofie, die helaas niet met een E begint: het komt wel goed, 
omdat het goed moet komen (ik heb hier geen onderliggende redenatie voor, maar 
het houdt de hoop hoog).
Als Commissaris Intern is de internationalisering misschien wel mijn meest uitd-
agende taak, maar geen zorgen, ik zal de huidige Babelaars zeker niet uit het oog 
verliezen. Jullie zijn immers degenen die Babel gemaakt hebben tot de geweld-
ige vereniging die het is, en ook degenen die ervoor gezorgd hebben dat ik deze 
bestuursfunctie op mij mag nemen, met het leukste bestuur dat ik me had kunnen 
indenken.

Groeten, totdat wij elkaar weer ontmoeten,

Jim
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L
Iedereen zag het meteen, het is het perfecte paar: de L van Leonie en de L van Babel. 
De laatste letter van de verenigingsnaam sluit heerlijk aan bij de laatstgenoemde 
functie van de vereniging. Ik zal als commissaris extern o.a. jullie helemaal volspam-
men met geweldige berichten van Babel en ik heb er nu al zin in!

Ik had niet op een beter bestuursgezelschap durven hopen, dus ik ben enorm blij 
om met hen Babel te vertegenwoordigen in dit academisch jaar. We hopen er veel 
van te leren en voor alle Babelleden een goede herinnering achter te kunnen laten.

Hiermee is bijna alles wel gezegd, maar ik heb nog één laatste ding:

CHECK ELKE DAG DE BABELPAGINA VOOR NIEUWE GEWELDIGE POSTS!

Leonie
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Zakken in Broeken pt. III
NAPOLEOAANSE KLEREN are BACK

Mannen in maillotjes om 
die sterke beenspieren af 
te showen facen hetzelfde 
probleem als vrouwen 
jaren geleden.

Ik heb de vrijheid genomen het archief 
erop na te zoeken en er is twee maal 
eerder een artikel geschreven in de 
Bab(b)elaar over zakken in broeken, 
één krantenkop in een ver ver verleden 
toen vrouwen in opstand kwamen te-
gen hun zakloosheid voor hun inde-
pendence en daarna een artikel in een 
wat minder ver verleden over vrou-
wen die (nog steeds) te kleine zakken 
hadden en de oorzaken daarvan. Dit 
artikel lijkt dus de derde in een triolo-
gie en dit maal zijn het niet de vrouw-
en die iets te klagen hebben.

De nieuwe modeontwikkelingen die 
teruggaan naar de tijd van Napoleon 
(de man die voor onze achternamen 
gezorgd heeft) de 18’-erds, in die tijd 
hadden mannen andere prioriteiten, 
geen lokdans, geen aftershafie, maar 
je zaakie: Survival of the fittest. En 
paardrijden, jagen. Nu however, zitten 
er hele andere redenen achter. Het off 
showen van je moneyz:

Niet alleen schijnt je Bjorn Björg de-
signer boxer lekker door, ook zijn die 

Projectpanties zelf gek duur.

En je vormen:
Alleen een dwaas of iemand met stijl 
zou dan ook echt de functies van de 
maillot gebruiken. Niet dat je door de 
projectjeans de vormen niet kan zien 
als je je best doet maar 1, jeans zijn niet 
in en 2, waarom zou je je vormen níet 

showen als je het ook wel kan?

Maar met elk voordeel komt een na-
deel. Waar de vrouwen in de 20’-ties 
last van hadden met hun ‘skinny jeans’ 
(dat de fashion industrie de vormen 
boven de zakken achtte) daar hebben 
de mannen nu dus last van. In je Pro-
jectpanties zitten geen zakken.

Wat ook wel logisch is omdat je op een 
precies passende maillot veel meer kan 
projecteren dan op een met zakken en 
spullen in de zakken vervormde mail-
lot. Maar sinds er weinig zijn die de 
projectfunctie ook gebruiken zou je 
denken, er is plek voor zakken.

Misschien moeten de mannen maar 
de hele Napoleonlook overnemen, als 
de mannen ook van die leuke hoedjes 
zouden dragen zouden ze daar hun 
g-glasses, -pads en -holo’s in kunnen 
gooien.
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Uitvindingen: wat vinden we?
door Leonie Dangremond 

Luchtfiets
Fiets jij nog steeds met die ouderwetse  
elektrische fiets van je oma naar school?  
Zoek jij een nieuwe fiets om iedereen  
jaloers te maken? Kijk niet verder. De  nieuwe  
luchtfiets van Gazellig is comfortabel, mooi en  
razendsnel. Iedereen is die hoverboards nu wel  
een keer zat, dus dit is de perfecte tijd om de  
fiets aan te schaffen. In plaats van over dat  
vervelende, slechte wegdek te rijden, kun je  
gewoon door mid-air heen racen. Kopenkopen 
kopen!

Botersmeerder
Gaten in je brood door harde boter, herken je dat? Dit is nu 
verleden tijd, dames en heren! Haal de nieuwe botersmeerina-
tor van de Blocker en geniet van je hele sneetjes brood! Het 
apparaat verwarmt binnen 3 seconden heel even je boter en 
scant dan het oppervlak van je broodje. Druk op de ‘OK’-knop 
en je broodje is binnen een paar seconden klaar. Nou, dat 
loopt gesmeerd!

Antiverbrander
Verbrand jij ook altijd zo snel? Dat hoeft vanaf nu niet meer! 
De nieuwe uitvinding laat je weten wanneer je je opnieuw 
moet insmeren. Het is een soort thermometer die zich in je 
arm bevindt. Wanneer het apparaat te heet wordt, gaat het 
piepen. Zo weet je wanneer je je weer moet insmeren! Super 
handig.
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Weerswisselaar
Iedereen kent ‘m tegenwoordig al wel. De weerskoepel. Soms 
heb je van die sombere dagen in december, dat je dat slechte 
weer echt wel even kan missen. Door één druk op de knop 
heb je stralend weer boven je hoofd. De koepel heeft een 
maximaal bereik van 5m2. Ga langs jouw dichtstbijzijnde  
MediaKwark en test ‘m zelf uit!
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Maikel RoelofsMaikel Roelofs

In de ‘Heden Bab(b)elaar’ hebben we gekeken naar de ety-
mologieën van verschillende nees, dus deze keer is het tijd 
voor het tweede deel: verschillende ja’s. Dus zeg vooral ‘ja’ 
tegen het lezen van een etymologische trip langs deze mooie 
bevestigende woorden.

De Germaanse talen hebben allemaal ongeveer hetzelfde 
woordje ja. Dit stamt af van het Proto-Germaanse woord (ver-
rassing:) *ja, wat toen al ‘ja’ betekende, maar ook ‘dus’/’zo’ 
en ‘en’. De ‘en’-betekenis is uiteindelijk in een aantal Fin-
no-Ugrische talen terecht gekomen als hun nevenschikkende 
voegwoord voor ‘en’, maar het Ests en het Fins hebben ook 
gewoon via het Zweeds de ja overgenomen (als joo en jah) 
*ja komt op haar beurt weer van het Proto-Indo-Europese 
*yē, wat ‘reeds’ betekent en afkomt van het relatieve voor-
naamwoord. Het Latijn met haar iam en haar afstammelingen 
hebben het overgenomen als die ‘reeds’-betekenis. 
Italiaans, Portugees en Spaans hebben met hun sì/sim/sí 
eenzelfde soort ontwikkeling meegemaakt, daar het Latijnse 
woord sīc ook ‘dus’/’zo’ betekent. Latijn ita, wat dus ‘ja’ betek-
ent, deelt die betekenissen ook en deze twee woorden werden 
dus regelmatig door elkaar heen gebruikt.
De Fransen deden wat anders. Zij namen het bevestigende 
partikel o, wat van het Latijnse hoc ‘dit’ afkomt, en plakten 
er regelmatig persoonlijk voornaamwoorden achteraan. Zo 
kwamen er dingen als o-je, wat dan iets betekende als ‘ik in-
derdaad’. De oïl-constructie (‘hij inderdaad’) is dan uiteindelijk 
de welbekende oui geworden en is daarbij de voornaamwoor-
delijke betekenis kwijtgeraakt. Wellicht dat het al afstamt van 
een Volkslatijnconstructie *hoc ille. 
De meeste Slavische talen hebben varianten op da, wat in het 
Proto-Slavisch al de gangbare vorm was, maar waar dat dan 
vandaan komt, weten we helaas nog niet. 
Ook het Hongaars deed aan het ombouwen van voornaam-
woorden tot een bevestiging. 
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Ditmaal gaat het om het aanwijzend voornaamwoord e/ez dat 
in een bepaalde verbuiging igen wordt, wat zo is gelexicali-
seerd als ‘ja’.
De oorsprong van het Japanse はい (hai) wordt nog altijd 
bedebateerd. Het kan van het Kantonese 係 (hai) komen, wat 
ook ‘ja’ betekent en wat ook gebruikt wordt als het koppelw-
erkwoord ‘zijn’. Een andere oorsprong zou het Sino-Japanse 拝 
(hai) kunnen zijn, wat een soort ‘verering’ betekent. Andere 
linguïsten denken echter dat dit valse cognaten zijn.
Het Mandarijn gebruikt 是 (shì), dat ook gebruikt wordt als het 
koppelwerkwoord ‘zijn’, maar afstamt van het Proto-Sino-Ti-
betaanse *m-daj/m-di wat ook een aanwijzend voornaam-
woord was (‘dit’), en als aanwijzend voornaamwoord, maar 
dan als ‘dat’, is het in het Tibetaans nog terug te vinden.
Zoals je ziet hebben veel talen (de Euraziatische in ieder 
geval, want daar is tenminste etymologische informatie over 
te vinden) redelijk soortgelijke ontwikkelingen meegemaakt. 
Misschien dat we in de toekomst dus wel ‘dat’ of ‘dus’ ge-
bruiken om een bevestigend antwoord te geven (of doen we 
dat soms niet al? Nou, dat dus).
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DE toekomst
door Maarten Langerhuizen

Als ik aan de toekomst denk, 
gaan mijn gedachten altijd als 
eerst naar het trainingscom-
plex van de mooiste voetbal-
club van de wereld, die niet 
geheel onlogisch de Toekomst 
is genoemd. Daarna komt pas 
de volgende gedachte,  
namelijk mijn eigen toekomst, 
iets waar ik vaak op een  
spannende, maar toch be-
nieuwde manier naar uitkijk. 
Wat liggen er voor mooie en 
misschien minder mooie din-
gen voor mij in het verschiet. 
Zal ik ooit iets gaan doen met 
de studie Taalwetenschap, of 
zal het toch  alleen om het 
papiertje gaan, en het feit 
dat ik (hopelijk) een univer-
sitair diploma heb. Zal Pen-
ningmeester geweest zijn 
van Babel het mooiste zijn 
wat op mijn Curriculum Vitae 
te bewonderen zal zijn? Wat 
misschien een veel fijnere en 
geruststellendere gedachte zal 
zijn, is de toekomst van  
Babel. Dit vanwege het 
natuurlijk enorme vertrouw-
en wat ik heb in het nieuwe 
bestuur. *slijm *slijm. Verder 
ben ik super benieuwd naar 
wat Babel nog allemaal kan 
doen om toch te groeien, niet 
alleen het aantal leden, maar 

toch ook de professionaliteit 
van alles wat achter de  
schermen gebeurt. Volgend 
jaar zal ik alles wat Babel doet 
nog van dichtbij maken, maar 
ik ben ook vooral benieuwd 
naar de jaren daarna, wan-
neer ik er misschien niet meer 
zoveel mee te maken heb. Wij 
vinden het nu ook al lastig te 
bedenken wat er volgend jaar 
of over 3 jaar zal gebeuren 
met Babel, laat staan over 10 
jaar.  Zal Babel nog steeds de 
lieve, kleine, schattige  
vereniging zijn die het nu is, 
en de afgelopen jaren is  
geweest? Zal Babel nog steeds 
in dezelfde kamer zitten, of 
zal er door het enorme aantal 
leden een grotere kamer nodig 
zijn, en zal Babel dan in haar 
behoefte voorzien worden? 
Wordt de Nederlandse taal 
verdrongen binnen Babel 
vanwege het grote aantal 
internationals? Dit zijn alle-
maal vragen waar wederom 
niet gemakkelijk antwoord op 
gegeven kan worden. Daarom 
zal ik voor the sake of a happy 
ending zelf deze vragen (en 
meer) beantwoorden. 
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Babel zal over 10 jaar enorm 
gegroeid zijn, in 2029 hebben 
er 100 nieuwe scholieren zich 
aangemeld om in Utrecht Taal-
wetenschap te gaan studeren. 
In 2029 zijn er nog steeds 
twee stromingen, er kan ge-
kozen worden om de compleet 
Engelse track te gaan doen, 
of om de Nederlands-Engelse 
track te gaan kiezen. De tracks 
zijn goed verdeeld, ongeveer 
de 50 mensen hebben zich 
aangemeld voor beide stro-
mingen. Er is een goede mix 
gevonden tussen Nederlandse 
en Engelse activiteiten. Alle 
ALV’s zijn ondertussen in het 
Engels, ook het Huishoudelijk 
Reglement wordt alleen nog 
in het Engels aangeboden. Er 
wordt wekelijks geborreld in de 
Poema, de nieuwe stamkroeg 
van Babel. Babel heeft haar 
kamer in 2029 in wat vroeger 

de Sweelinckzaal heette, deze 
kamer is net groot genoeg voor 
Babel en al haar leden, maar 
ook deze kamer lijkt in de 
toekomst toch te klein voor de 
komende jaren. De grote vraag 
is nu waar Babel heen kan  
mocht de oude Sweelinckzaal 
toch te klein zijn in de  
toekomst. Het Engels zal erg 
dominant zijn, maar toch is er 
nog een commissie die  
Nederlandstalige activiteiten 
organiseert. En wat nog wel 
het belangrijkste is van  
allemaal, is dat de 
bestuursleden van XIV  
vereeuwigd zijn als leden van 
het leven en dat zij een vaste 
plek aan de muur hebben 
gekregen op de vernieuwde 
Babelkamer, waartoe gebeden 
wordt of er ooit nog zo’n mooi 
bestuur zou mogen aantreden. 
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Lieve Machieneke

Lieve 01001101 01100001 01100011 01101000 01101001 01100101 
01101110 01100101 01101011 01100101,
 
Ik ben extreem dyscalculisch en heb erg veel problemen met het huidige 
schrijfsysteem.
Hoe overleef ik in een maatschappij waarin slechts gecommuniceerd 
wordt in binary code?
Help me! Kusjes, 01110000 01100101 01110010 01110011 01101111 
01101111 01101110
-- 
 

Lieve 01110000 01100101 01110010 01110011 01101111 01101111 
01101110,
 
Ik snap niet waarom je zo’n probleem maakt van zoiets kleins, dit is echt 
weer typisch de jeugd van tegenwoordig… De eerste oplossing is om een 
rekenknobbel te laten implanteren, zoals iedereen doet sinds de Apple 
iCount is uitgebracht. Zo’n ingreep kost een paar eentjes en nulletjes, 
maar het is zeker een investering. Mocht je dit absoluut weigeren dan 
kan je altijd nog een enkeltje kopen voor de tijdmachine, je weet wel, de 
Apple iTime. Volgens mij communiceerden ze in de 20e eeuw nog met 
van gekke die kriebelige letters.
 
Met vriendelijke groeten, 

01001101 01100001 01100011 01101000 01101001 01100101 01101110 
01100101 01101011 01100101
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Lieve Machieneke, 

Dit bericht stuur ik met mijn laatste drone.
Sinds de dijken zijn gebroken dobber ik rond in het midden van wat 
ooit Flevoland was. Mijn rubberbootje begint lek te raken en mijn 
kompas-implantaat lijkt niet meer te werken sinds ik uren in het water 
heb gelegen voor ik deze boot vond. Het apparaatje geeft me nu kleine 
schokjes als ik aan het noorden denk.
Kom mij alsjeblieft redden van deze ondergang voordat het te laat 
wordt. Ik smeek u, ik wil niet boven Flevoland sterven, hier wil ik nog 
niet dood gevonden worden!
 
Liefs, de man in het gele bootje
--

Answer not found

404 Not Found
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Lieve Machieneke,
 
Ik ben zo, zo, zó smoorverliefd op mijn buurrobot! Ze is sneeuwwit met 
een sierlijke lange nek, en dan heb ik het nog niet eens gehad over hoe 
haar hoofd het signaal ontvangt van mijn favoriete programma Boer 
zoekt Robot. Iedere dag staar ik uit het raam terwijl zij lekker in het 
zonnetje geniet van de warmte. De robots die ik online tegenkom op 
BOTinder zijn niks in vergelijking met de buurbot! Ik hou zo van haar, 
maar ze ziet me niet staan… Wat moet ik doen om haar aandacht te 
trekken?
 
Kusjes, een verliefde buurman
--

Beste buurman,
 
Heus, ik gun u al het geluk in de wereld en nog meer. Maar heeft u er 
misschien aan gedacht dat uw buurbot heel misschien, ja misschien 
klets ik uit m’n nek hoor, maar is zij misschien gewoon een schotelan-
tenne? Wellicht zit ik helemaal fout hoor, maar dit is gewoon een mo-
gelijkheid. Denk er even over na…
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Binaire       puzzelBinaire      puzzel
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april, mei & juni
Leden van de Maand

april, mei & juni

Vaantje

Voor
De

Verdiensten

SV Babel

De Leden van de Maand april, mei en juni zijn:

Maikel Roelofs is Lid van April, vanwege zijn enthousiaste methode en 
statistiek uitleg en natuurlijk het maken van de TjinkTjart.
Saskia Roozeboom is Lid van Mei, vanwege haar maandelijkse lieve 
berichtjes met aanmeldingen voor Lid van de Maand.
Jasper van den Berg is Lid van Juni, vanwege zijn lieve en mooie tekening 
(fanart) die hij heeft gemaakt voor bestuur XIV.  

Volgend jaar kan je jezelf of een ander weer aan melden via  
bestuur@svbabel.nl met naam en motivatie voor waarom diegene Lid van 
de Maand moet worden!

 Maikel Roelofs

 Saskia Roozeboom

 Jasper van den Berg 

JUNI 2019
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Redactioneel
Vaarwel
Redactioneel
Na een super leuk jaar met onleesbare spellingen, gekke ideeën, gezellige 
vergaderingen en een lasergamestrijd houdt de Babcie het weer voor 
gezien. Bedankt voor het (al dan niet) trouw lezen van de Bab(b)elaar 
en ons een reden geven om te kunnen schrijven en vormgeven. Ook 
brengen wij graag een bedankje uit aan alle gastcolumnschrijvers en het 
bestuur voor alle leuke columns, dankjullie!
Dat was het.

Fijne vakantie en wie weet tot volgend jaar!!

Liefs, 
De Babcie
(Rieke, Leonie, Jaimy, Tessa, Jasper en Josine)
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Quotes
Martin: *Wijst naar een driehoek*

“Look at how I drew this uhhh rectangle”

Martins wijsheid: ‘You’re not right, you’re ap-
proaching the truth; THIS IS SCIENCE’

Saskia: Twente is toch een stad?
Josje: Ik dacht een provincie?

Esther: Maar heeft Twente dan een treinstation?

*Jasper veroudert Jaimy met een app* 
“Oh, je ziet helemaal geen verschil!!”

“Als God niet echt is, waarom past de nek van 
een pauw dan zo perfect in de vuist van een 

man?”
Jim

“Een naakte kat vind ik zo onsexy.”
Maikel

“Your bike will be stolen soon.”
Docent Language Acquisition & Language Struc-

ture

“Van meikevers word ik niet geil.”
Docent in college

44


