
#1 2014
nov/decALALOS

L
O

AL
s
A

Thema: Taalkunde



Hoofdredactioneel

Plaatsnamen

Hoofdrichtingwijzer

Onderwijscolumn

Vakkenvullers

Minority report

Mijn taal is het Limburgs

Bestuurscolumn

Restauranttest

Museumbende

Poëzie

Peerby

Stageverslag

Buitenlandverslag

Essay

Eerstejaarscolumn

Xenoswijsheden

Proza

Recensies

Redactie & colofon

Partyinspectie

3

03
04-05

06
07

08-09
10
11
12
13

14-15
16
17
18
19

20-21
21
22
23

24-25
26
27

Wie dacht dat de Telegraaf vorige maand de laatste was om 
met een kleiner formaat te komen, had het mis. Ook de Alalos 
werd deze zomer iets te heet gewassen en voor je ligt de 
eerste editie in handzaam zakformaat. Ik heb zelfs al gehoord 
dat dit blad zo makkelijker op het toilet is, maar dat laat ik jullie 
liever zelf over oordelen. Zo’n nieuw formaat was meteen een 
prima reden om de Alalos een grotere opfrisbeurt te geven: 
een nieuw logo prijkt op de voorkant, een strakker lettertype 
binnenin en de hele vormgeving is nog eens nagelopen. Je 
hoeft absoluut niet bang te zijn dat er, nu er minder op een 
pagina past, ook minder te lezen valt. De Alalos is, om dat te 
compenseren, net iets dikker geworden dan je gewend bent 
en ik kan je vast verklappen dat de middelste pagina’s een leuk 
extraatje hebben gekregen. 

Zelf doe ik de hoofdrichting Taalkunde en ik ben dan ook 
in mijn nopjes dat de eerste Alalos van dit jaar over het 
taalgedeelte van Taal- en cultuurstudies gaat. De nieuwe 
redactie dompelde zich daarvoor speciaal voor deze editie 
onder in de wereld van taal, en taal blijkt dan ineens overal 
te zijn. Zo duikt Merijn in de herkomst van plaatsnamen, gaat 
Marijke terug naar haar Limburgse wortels, onderwerpen Zita 
en Max het Uteregse Volksbuurtmuseum aan een kritische test 
en verzamelde Romy de diepste Xenoswijsheden. Verder vind 
je in deze Taalalos gewoon weer je oude vertrouwde rubrieken 
als de vakkenvullers, columns, recensies en natuurlijk de 
partyinspectie terug. 

Veel leesplezier!

Hoofdredactioneel

Door Harm van der Linden

Inhoudsopgave
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Je ouders weten het vast nog goed: de dag 
dat jij voor het eerst ‘papa’ en ‘mama’ zei. 

Zo lief, je eerst woordjes! Toen je wat ouder 
werd, kon je taal gebruiken om aan je vriendjes 
duidelijk te maken dat jullie toch écht tien tellen 
in de rimboe moesten gaan spelen in plaats 
van tikkertje. Nu kun je er iemand de liefde 
mee verklaren en bijvoorbeeld je mening uiten. 
Kortom: taal is er van het begin af aan altijd en 
overal. En als taalkundige heb jij het privilege 
om er alles over te weten te kunnen komen!
 
Bij de hoofdrichting Taalkunde krijg je de kans 
om de taal op verschillende manieren uit te 
diepen. Zo word taal in relatie tussen mens en 
maatschappij bestudeerd, specialiseer je je in 
praktische vaardigheden in meerdere talen en 
wordt er niet teruggedeinsd voor een ietwat 
‘bèta-achtige’ manier om taal te bestuderen. 

De richting is opgebouwd uit verschillende ver-
plichte onderdelen, met een profileringsruimte 
van 15 ECTS.  Ten eerste volg je verplicht 
een Basiscursus Taalkundig Onderzoek (7,5 
ECTS). Daarnaast volg je de cursus Methoden 
van Hypothese-toetsend Onderzoek, waarin je 
inzicht krijgt in de grondbeginselen van empiri-
sch-analytisch wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van taal en communicatie. Daarbij 
komt een kernpakket (30 ECTS). Je kunt kiezen 
uit het kernpakket ‘Taalvariatie’, waarbij je de 
cursussen Talen in contact, Variatie en Veran-
dering, Meertaligheid en Woorden volgt. Bij 
het kernpakket ‘Het menselijke taalvermogen’ 
volg je de cursussen Melodie en ritme in talen, 
Experimentele psycholinguïstiek, Semantiek en 
pragmatiek en Taalverwerving en taalstructuur. 
Het laatste kernpakket waar je uit kunt kie-

zen heet ‘Nederlands: De taal en het gebruik’. 
Hierbij krijg je te maken met de cursussen 
Hoe talen verschillen, Taal en betekenis, Taal 
in interactie: Van taalsysteem naar taalgebruik 
en Stilistiek. Om de hoofdrichting compleet te 
maken heb je uiteindelijk nog een verplichte 
keuze buiten het kernpakket (15 ECTS), ofte-
wel de profileringsruimte, waarbij je uit ver-
schillende cursussen kunt kiezen. Een paar 
voorbeelden zijn Onderwijs in het Nederlands, 
Ontwikkeling: taal en cognitie, Klinische linguïs-
tiek en Language history. 

Voor wie alvast wat verder vooruit wil kijken: 
deze hoofdrichting bereidt je in ieder geval 
voor op de eenjarige master Taal, mens en 
maatschappij. Je kunt je mogelijkheden echter 
wel vergroten door aan extra toelatingseisen te 
voldoen. Zo kun je de master Logopedieweten-
schap volgen wanneer je het kernpakket ‘Taal-
verwerving en taalverwerking’ hebt gekozen en 
daarbij een minor Logopediewetenschap hebt 
gevolgd in je profileringsruimte. Speciale toela-
tingseisen gelden ook voor de masters Neuros-
cience and cognition, Artificial Intelligence en 
de tweejarige research master Linguïstics. Hier 
kun je het over hebben met je hoofdrichtingad-
viseur, of je kunt contact opnemen met iemand 
van de master. 

Dus, ben jij geïnteresseerd in taal in relatie tot 
mens of maatschappij, wil jij je niet speciali-
seren in de praktische vaardigheden van één 
bepaalde taal en deins je niet terug voor de 
soms bèta-achtige manier waarop taal bestu-
deerd kan worden? Meld je dan aan bij de 
hoofdrichting Taalkunde, want daar zit jij dan 
helemaal goed. 

Door Daní Püttmann

Hoofdrichtingwijzer - Taalkunde
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Taalkunde, het thema van deze Alalos, is een 
populaire hoofdrichting binnen Taal- en cul-

tuurstudies. Niet vreemd, want de studie heet 
immers Taal- en cultuurstudies. Toch bestaat er 
hier en daar wat onduidelijkheid over de rol van 
taal binnen onze studie. Want volgens velen, 
denk aan tantes, ooms en andere geïnteres-
seerden, spreken wij allemaal minstens zeven 
talen. Ik weet niet hoe het met jullie talenknob-
bel gesteld is, maar zeven talen gaat mij echt 
niet lukken. Gelukkig hoeft dit niet om af te 
studeren bij Taal- cultuurstudies, maar toch is 
het misschien handig om wat meer aandacht te 
vestigen op de talen binnen onze studie.
 
In principe ben je na je twee TCG’s klaar met 
het taaldeel van de studie en voor veel hoofd-
richtingen is dit meer dan voldoende. Bij de 
hoofdrichting Taal en communicatie ben je 
meer met talen bezig, omdat je een kernpak-
ket kan kiezen dat bestaat uit Duitse, Engelse, 
Italiaanse, Spaanse of Franse vakken. Voor 
alle andere hoofdrichtingen ben je als TCS’er 
aangewezen op je planvaardigheden, wanneer 

je meer met talen wil doen.
Als onderwijscommissaris vraag ik me vaak af 
hoe studenten hun TCG’s kiezen. Ik was zo’n 
student die dacht ‘Goh, ik ga Engels doen, dat 
is altijd handig!’. Als derdejaars Amerikanistiek 
kan ik inderdaad stellen dat dit een verstandige 
keuze geweest is. Stiekem vind ik het jammer 
dat Duits zo weinig gekozen wordt. Zeker wan-
neer je de historische kant op gaat binnen TCS, 
is dit een taal waar je veel aan zult hebben.
 
Hoe dan ook, het was niet mijn bedoeling om 
hier een heel pleidooi te houden over het nut 
van talen, al lijkt dit stuk toch aardig deze vorm 
aan te nemen. Ik hoop dat alle eerstejaars hun 
eerste TCG met een goed gevoel hebben afge-
rond!
 
Dit was mijn debuut in de Alalos. Ik hoop jullie 
ook volgend blok weer te zien op mijn spreek-
uur! Eigenlijk wil ik dit stuk in taalkundige stijl 
afsluiten, dus: ‘Zàijiàn!’ (tot ziens in het Chi-
nees).

Door onderwijscommissaris Melanie Strating

Onderwijscolumn
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Iedereen weet dat er van alles in je brein 
gebeurt wanneer je spreekt, verstaat, leest en 

schrijft, maar wat precies? En welke mentale 
processen liggen hieraan ten grondslag? Als 
jij antwoorden op deze vragen wilt vinden, dan 
is de cursus Experimentele psycholinguïstiek 
misschien iets voor jou.

Het is in eerste instantie misschien moeilijk 
om een beeld te vormen bij de woorden ‘expe-
rimentele psycholinguïstiek’. Dit weet erva-
ringsdeskundige Myrthe Groenendaal echter 
moeiteloos te verhelpen: “Heel kort gezegd is 
psycholinguïstiek het raakvlak tussen de psy-
chologie en de taalkunde (linguïstiek). Dat wil 
zeggen dat je taal bestudeert in het brein. Heb 
je bijvoorbeeld een soort woordenboek in je 
hoofd om alle woorden die je kent op te slaan? 
En hoe combineren we de losse woorden tot 
goedlopende, begrijpelijke zinnen?”

Je wordt bij deze cursus bekend gemaakt met 
recente ontwikkelingen in de experimentele 
psycholinguïstiek. De focus ligt bij deze cursus 
vooral op taalbegrip. Je leert de relevante lite-
ratuur kritisch te lezen, samen te vatten en te 
becommentariëren en de resultaten van expe-
rimenteel onderzoek op waarde te schatten. 
Hierbij houd je je vooral bezig met de mogelijk-
heden en grenzen van onderzoekstechnieken. 
Deze onderzoekstechnieken zijn vaak experi-
menteel van aard. Je kunt dan denken aan het 
registreren van oogbewegingen of het maken 
van hersenscans terwijl iemand een taalkundige 
opdracht uitvoert.

In de werkcolleges en practica behandel je 
aan de hand van presentaties en discussies de 
literatuur die je hebt voorbereid. Deze teksten 
hebben steeds te maken met een bepaald 
thema, bijvoorbeeld het mentale lexicon, parse-
ren (het grammaticaal analyseren van teksten) 
of interpreteren (het afleiden van de betekenis 
van een zin op grond van woordbetekenissen 

en de grammaticale structuur). Soms herhaal 
je zelf de kleine experimenten die behandeld 
worden in de artikelen. Volgens Myrthe maakte 
dit de colleges “levendiger en heel leuk”.

Myrthe is over de rest van deze cursus ook 
enthousiast: “Experimentele psycholinguïstiek 
is heel erg interessant. Het geeft een verfris-
sende blik op taal en de mens als je alleen de 
sociale kant gewend bent. Het is wel pittig, 
omdat de methodes me totaal onbekend 
waren - denk aan de hersenscantechnie-
ken van MRI en EEG, met allemaal plak-
kers op je hoofd en draden en metingen 
die worden gegeven in Hertz en lastige 
grafieken - maar na bestudering niet onbe-
grijpelijk.” Die verfrissende blik op taal en de 
mens was voor haar een belangrijke reden om 
deze cursus te kiezen: “Ik heb voor het vak 
Experimentele psycholinguïstiek geko-
zen, omdat ik eens een andere kant van 
taalkunde wilde bestuderen dan de soci-
ale kant. Taal is iets cultureels en sociaals, 
maar er gebeurt ook iets bij ons van binnen. 
Wat is dat precies? Ik werd gedwongen om na 
te denken over taal vanuit een ander perspec-
tief dan ik gewend was.”

Deze cursus is weliswaar van niveau drie, 
maar er zijn geen strenge ingangseisen, er 
wordt echter wel van je verwacht dat je 
een zekere basiskennis hebt van alge-
mene taalkunde en psycholinguïstiek. 
Deze kennis kun je opdoen door 
bijvoorbeeld de Thema-
tisch Oriënterende 
Cursus (TOC) ‘De 
toren van Babel’ te 
volgen.
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Experimentele psycholinguïstiek
Door Max Gruson



Wie binnen de hoofdrichting Taalkunde kiest 
voor het kernpakket Taalvariatie, krijgt 

het vak Meertaligheid. Volgens de onderwijs-
catalogus wordt tijdens deze cursus gekeken 
naar de verschillende definities  en de gram-
maticale, cognitieve en sociale aspecten van 
meertaligheid. Er wordt een antwoord gezocht 
op verschillende vragen, zoals ‘Wat is meerta-
ligheid?’ en ‘Hoe zijn die verschillende talen in 
ons hoofd georganiseerd?’.
  

‘In deze cursus wordt meertaligheid van-
uit verschillende hoeken van de taalkunde 
bestudeerd,’ aldus Leonie Wulftange die dit 
vak heeft gevolgd en er wat meer over wil 

vertellen.  De inhoud van de cursus is volgens 
haar vrijwel precies zoals die in de onderwijs-
catalogus wordt beschreven. Er wordt name-
lijk gekeken naar meertaligheid bij kinderen 
en volwassenen vanuit de psycholinguïstiek, 
de generatieve grammatica en de sociolin-
guïstiek.  Vanuit deze perspectieven leer je 

ook hoe meertaligheid werkt in de hersenen, 
hoe meertaligen een taal leren en wat voor 
invloed meertaligheid heeft op bijvoorbeeld 
de maatschappij. Een erg brede kijk dus, 

ideaal voor studenten die echt alles over dit 
onderwerp te weten willen komen. 

In het eerste deel van de cursus Meertaligheid 
heb je twee keer per week een hoorcol-
lege, waarin de belangrijkste onderwerpen 
rondom meertaligheid en de daarbij horende 

onderzoeksmethoden worden 
besproken. Tijdens 

deze hoorcolleges 
komen de eerder 
genoemde onder-
werpen aan bod. 
Aan het eind van dit 
eerste deel krijg je 

een schriftelijke 
tussentoets 
over de stof van 

de hoorcolleges. In het tweede deel wordt de 
groep gesplitst in drie werkgroepen, die ieder 
een ander thema bestuderen.  ‘Dat was leuk, 
omdat je dan echt jouw interessegebied kon 
kiezen,’ vond Leonie. Tijdens deze werkgroe-
pen ga je in tweetallen een presentatie over een 
artikel voorbereiden en houden. Ook moet je 
aan het einde van de cursus als eindopdracht 
een paper inleveren. Deze opdracht moet je 
individueel doen. Volgens Leonie waren de 
opdrachten goed te doen en ook best wel leuk. 
Vooral bij de eindopdracht vond ze het fijn dat 
je echt je eigen invalshoek en onderwerp kon 
kiezen. 

De cursus wordt gegeven door twee docenten: 
Shalom Zuckerberg en Manuela Pinto. Zij zijn 
allebei taalkundigen en zijn zelf ook meertalig, 
waardoor ze erg deskundig zijn in hun vak-
gebied. Leonie merkte op dat vooral Manuela 
Pinto echt een passie heeft voor meertaligheid 
en daarom veel interessante praktijkvoorbeel-
den kon geven. Ook Shalom Zuckerberg vond 
zij goede colleges geven, ondanks dat hij door 
zijn accent soms minder fijn is om naar te luis-
teren. 

Meertaligheid is toegankelijk voor iedereen die 
de voorbereidende vakken voor het kernpakket 
Taalvariatie heeft gevolgd. Leonie gaf wel aan 
dat het een voordeel is als je Statistiek hebt 
gevolgd, omdat er in veel artikelen die aan bod 
komen gebruik wordt gemaakt van statistiek. 
Het is echter geen ingangseis en daar wordt 
ook rekening mee gehouden. Leonie is zeer 
te spreken over de cursus en zegt er veel aan 
gehad te hebben. Ze vond het onderwerp zo 
interessant, dat ze er misschien haar scriptie 
over wil gaan schrijven. Wat zij een voordeel 
vond is dat in deze cursus één onderwerp van-
uit verschillende perspectieven wordt bekeken, 
en het niet maar om één richting van de taalwe-
tenschap gaat zoals bij andere cursussen.
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Door Imke Slaats



Immanuel Kant, Wolfgang Amadeus Mozart en 
Mark Zuckerberg zijn allemaal knappe koppen die 

dingen hebben gemaakt of gedaan waar we ons 
nu nog over kunnen verbazen. Mensen zijn tot veel 
in staat, zoals het leren van een taal, het begrijpen 
van 24 beelden per seconde (gemiddelde snelheid 
van een hedendaagse film, red.) en je evenwicht 
houden al balancerend op een balk. Als jij je ook 
weleens verbaast over het kunnen van de mens, 
dan is de gloednieuwe minor Brains & Bodies 
misschien wel iets voor jou. 

In deze minor wordt het denken en voelen van de 
mens gekoppeld aan geesteswetenschappelijke 
thema’s zoals film, literatuur en theater, 
maar ook communicatie, emoties en taal. 
Verschillende vakgebieden komen samen 
in deze interdisciplinaire minor en ondanks 
dat de minor speciaal is ontwikkeld voor 
geesteswetenschappers volgen er ook veel 
studenten van andere faculteiten deze minor. Als je 
het leuk vindt om te discussiëren met mensen uit 
een ander vakgebied en je je innerlijke bèta meer 
wilt ontwikkelen, zit je goed met deze minor. 

Laat je niet afschrikken door het bèta-gehalte 
dat deze minor lijkt uit te stralen en enge 
termen als cognitieve neurowetenschap. Cogni-

wattes? Dat is het vakgebied waar je 
je mee bezighoudt. Cognitie gaat 

onder andere over kennis, het 
denkvermogen en het verwerken 

van informatie. Het zal je helemaal 
helder worden uitgelegd in de cursus 

Cognitieve neurowetenschap voor 
dummies (blok 1, niveau 2 en geen 

zorgen, op je diploma komt 
Cognitive neuroscience te staan). 

Naast bekend worden met 
het vakgebied en het soort 

onderzoek, bestudeer je het menselijk brein. 
Er is (helaas) geen practicum, maar wel een 
handige tool voorvop je computer om het 
brein driedimensionaal te bekijken vanuit welk 
perspectief dan ook om bekend te raken met 
de ingewikkelde terminologie en de locaties 
van bepaalde hersengebieden. Jos van 
Berkum is een geduldige docent met humor 
en in de werkcolleges is er genoeg ruimte om 
alle gaten van je kennis omtrent dit onderwerp 
aan te vullen.

Na deze achtergrondkennis is het tijd om 
in specifieke thema’s te duiken. In blok 2 is 
dat Het verhalende brein (niveau 2), gegeven 
door Frank Hakemulder. Met zijn expertise op 
het gebied van film- en literatuurwetenschap 
zal er een link worden gelegd tussen 
deze vakgebieden en hersenonderzoek. 
Kennis en geheugen bestaan namelijk voor 
een groot deel uit verhalen. Wat zijn de 
verschillende functies van deze verhalen 
en welke verhaalkenmerken maken deze 
functies mogelijk? Het denkende lichaam 
(blok 3, niveau 3) gaat over de rol van het 
lichaam in het ervaren en begrijpen van 
theater, dans en beeldende kunst. Cognitieve 
neurowetenschap geeft nieuwe inzichten 
in deze kunsten. Het derde thema en 
laatste cursus van de minor is De gevoelige 
communicator (blok 4, niveau 3) waarin 
emoties en communicatieprocessen centraal 
staan. Taalgebruik is iets sociaals, maar er 
zitten ook allerlei mechanismen achter.

Het volgen van deze minor zorgt voor 
verrassende inzichten over jouw eigen 
vakgebied en is een verfrissende afwisseling 
op je hoofdrichting. Ben jij klaar voor deze 
theoretische uitdaging?

Minority report
Brains & Bodies: 
Cognitie en emotie in de 
                  geesteswetenchappen
      Door Myrthe Groenendaal

Mieng taal
Door Marijke Prevoo

Het Limburgse dialect is, ondanks wat velen denken, niet ontstaan uit het Nederlands. 
Eigenlijk is het deels andersom gegaan. In de middeleeuwen had ieder gebied in 
Nederland een eigen taal die van regio tot regio weer verschilde. Deze talen zijn onder 
te verdelen in het Brabants, Hollands, Limburgs, Oostmiddelnederlands en Vlaams. 
Structuur in deze talen ontbrak en iedereen sprak het zoals hij het wilde spreken. Wanneer 
je een klein wereldbeeld hebt en in je hele leven niet verder dan je dorp komt, is dit geen 
probleem. Het ontbreken aan een standaardtaal werd pas problematisch op het moment 
dat de Renaissance begon. Holland was het machtscentrum van de gebieden die nu tot 
Nederland en deels tot België behoren. Politiek en economie werden steeds belangrijker 
en hiervoor moest men met alle gebieden contacten kunnen leggen. De intellectuele elite 
in Holland is toen begonnen met het opstellen van het Algemeen Beschaafd Nederlands 
met als inspiratiebron de dialecten. Hierbij hielden ze vooral hun eigen dialect in ere. Het 
Nederlands dat wij nu iedere dag spreken is dus eigenlijk een gemoderniseerde versie van 
de oudhollandse dialecten. De Hollanders hebben hun taal opgedrongen aan de rest van 
Nederland. Onder andere de Limburgers zijn hierin koppig gebleven en hebben thuis hun 
dialect aangehouden. Lang is er een soort afkeer geweest tegen het Nederlands dat men 
op scholen leerde. Het ABN noemen wij dan ook nog steeds ‘Hollendsj’ of ‘Huillands’.

In het Limburgs is nog steeds weinig structuur aan te brengen en net als bij zijn 
middeleeuwse voorganger, spreekt iedereen de taal zoals hij wil. In ieder dorp, al bestaat 
het maar uit twee straten, wordt er weer een ander dialect gesproken. Het ene dorp 
zegt ‘ich hub’ en het andere dorp ‘iech han’ (ik heb). Mijn dialect is ondertussen een zelf 
gecreëerde mengelmoes. Ik ben geboren in een klein dorpje, genaamd Noorbeek. België 
was maar één huis en een veldweg van mij verwijderd. In het dialect is dat ook terug te 
zien. Toen we naar het iets grotere dorp Margraten verhuisden, kwam ik erachter dat een 
‘telder’ gewoon een ‘bord’ heette en dat je niet naar ‘hoes’ ging na school, maar naar 
‘heim’ of ‘heem’. Als woorden leuker klonken, nam ik ze over en soms behield ik juist 
weer de woorden van het Noorbeeks. Deze twee dialecten zijn lange tijd basis geweest 
voor mijn manier van spreken, maar op dit moment is dit het enige Limburgs dat ik 
dagelijks spreek met mijn vriend. Deze is een paar dorpen verderop opgegroeid in een 
dorp richting de Duitse grens. Hoeveel verschil tussen onze dialecten zit, is merkwaardig. 

Mijn taal is het Limburgs. Ik praat, denk, droom, liefkoos en scheld in deze taal. Als 
je daar een probleem mee hebt, denk ik ‘Sop ’t dich mér op’ (bekijk het je maar). 

Toen ik kwam studeren in Utrecht merkte ik al gauw hoeveel mensen het gek vinden dat 
je thuis een andere taal spreekt, terwijl je toch Nederlands bent. De meesten hebben 
het idee dat een dialect alleen bestaat uit enkele woorden en uitdrukkingen, zoals het 
Brabantse aanrijden. In het Limburgs spreken we echter vrijwel alle woorden met een 
andere klank uit en hebben we onze eigen grammatica. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat we 
drie lidwoorden gebruiken. In mijn geval zijn dat: ‘dur’, ‘du’ en ‘ut’. Dat is wel zo makkelijk 
als je wil weten welk geslacht een woord in het Nederlands heeft. Sommige woorden zijn 
totaal anders dan hun Nederlandse soortgenoten. Een kikker is een ‘kwakfrusch’ en veters 
zijn ‘riejsjtartele’ of ‘sjoonsreeme’. Waar ik wel het meeste trots op ben, is dat we zelfs 
een Limburgs scheldwoordenboek hebben met woorden als een ‘afgelebsjte botterham’, 
oftewel een afgelikte boterham.   
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Restauranttest: Aardappel in je keel
door Anneroos Schoeman

Op dezelfde dag dat wij met 
de redactie naar een Duits 

restaurant gingen, is er een bom 
uit de Tweede Wereldoorlog 
onschadelijk gemaakt bij 
Wolfheze. Het was weer een 
dag vol toevalligheden. Uiteraard 
lieten wij onze smaakpapillen 
niet teveel beïnvloeden door 
deze spannende feiten. Op naar 
de Lange Jansstraat 15. Lekker 
dicht bij het station en school, 
dus dat was al ideaal.

Kartoffel is een goede naam 
voor een Duits restaurant. Ze 
zullen vast aardappeltjes hebben 
en daar wordt menig blonde 
boerentrien vrolijk van. Uw 
recensent ook, want mijn Duitse 
uiterlijk liegt er niet om. Hopelijk 
voelde ik me dus snel thuis. Ik 
gooide mijn voeten huiselijk over 
de tafel heen maar ik werd al 
snel bevolen dit niet te doen. 
Het zal wel terecht zijn geweest. 

Als je Kartoffel heet, dan moet 
je natuurlijk het schilderij ‘De 
Aardappeleters’ van Vincent 
van Gogh prominent in je 
restaurant hangen. Dat hadden 
ze keurig gedaan. We werden 
vriendelijk ontvangen door 
een studentikoos meisje met 
een coole applicatie op haar 
telefoon waarmee ze onze 
bestellingen opnam. Sommige 
types in onze redactie vonden 
dit onpersoonlijk, maar ik kon dit 
staaltje hightech wel waarderen. 
De rest zag er namelijk heerlijk 
middeleeuws uit. Het is fijn om 
bier te drinken uit echte pullen. 
Het voelt dan bijna ambachtelijk, 
terwijl je natuurlijk gewoon 
ordinair bier aan het zuipen bent.

De menukaart was makkelijk. 
Fijn voor als je slechtkunt kiezen 
en veel lust, maar anders is het 
een ramp. Mensen die geen 
vlees en kaas eten kunnen 
beter naar de falafeltent naast 
Kartoffel gaan. Gelukkig was 
dit voor velen geen probleem 
en werden de curryworsten, 
schnitzels en kaasfonduetjes 
met verve besteld. Soms zelfs in 
het Duits. Jammer was wel dat 
de bordjes met ‘gereserveerd’ 
in het Nederlands stonden. We 
hadden ons als Alalosredactie 
toch belangrijker gevonden als 
er keihard ‘RESERVIERT’ stond. 
Dat is tenminste lekker direct.

Het eten deed er lang over om 
onze mondjes in te vliegen. 
Dit kwam mede door onze 
lieve Max, die besloot een 
voorgerecht te bestellen. Ach, 
we gunnen het hem. Gelukkig 
hadden we genoeg gespreksstof 
om de tijd door te komen en 
mochten we zelf de muziek 
uitkiezen die door de boxen 

galmde. Dat was leuk! Helaas 
was iedereen te verlegen om 
naar de afspeellijst te lopen. 

De kaasfondue kwam op een 
leuk plankje. Jammer was wel 
dat er ineens rauwe bloemkool 
gegeten moest worden. 
Iedereen smikkelde zich het 
buikje rond, maar de serveerster 
kwam iets te weinig langs om 
onze kaasmonden te reinigen 
met bier. Misschien had ze het 
druk. Daarnaast lieten de toetjes 
nogal lang op zich wachten. Een 
uur is een beetje lang, maar de 
apfelstrudel was zoals men hem 
graag proeft: zo zoet als een 

suikerspin en zo koud als de 
skipiste van Bottrop.

Al met al kunnen we zeggen dat 
het eten geen topkwaliteit was, 
maar dat hoeft ook niet gezien 
de prijzen. Een hoofdgerecht 
is een tientje, dan verwacht je 
geen knap staaltje werk van 
Jamie Oliver. Het is dus een 
gezellig studentenrestaurant. 

Het is geen onbekend gegeven dat je als 
student Taal- en cultuurstudies continu op 

de vingers wordt gekeken wat betreft proper 
taalgebruik. Studenten (zij het TCS’er of niet), 
familie en vrienden: er lijkt altijd een klein 
leger klaar te staan om al je tekstuele uitingen 
grondig door de spreekwoordelijke mangel te 
halen. Je doet per slot van rekening Taal- en 
cultuurstudies. Het feit dat TCS’ers er over 
het algemeen lekker op los bloggen, Twitteren 
en Facebooken maakt het er daarnaast niet 
bepaald makkelijker op. Je wordt altijd gezien 
en als je wordt betrapt op een grammaticale (of 
inhoudelijke) misser kan je er op rekenen zonder 
pardon aan een virtuele schandpaal genageld te 
worden.

Als bestuur ben je een veel makkelijker 
slachtoffer van de Grote Foutenklopjacht, dat 
is ons inmiddels wel duidelijk. Als Commissaris 
Intern (ofwel Kapitein Facebook) sta ik op dat 
gebied al helemaal in de spotlight. Dat is echter 

niet zo afschrikwekkend als het uitdagend is: met 
het idee dat er een menigte met hooivorken en 
fakkels in de aanslag in je nek staat te hijgen ben 
je een stuk bewuster wat, waarom en hoe je iets 
schrijft. 

Dik twee maanden na de wissel kan ik slechts 
‘t cliché bevestigen dat een bestuursleven 
ontzettend intensief, turbulent maar bovenal 
geweldig is. Vooral het besef dat het geen 11-tot-
5-baantje is, maar iets wat je 24/7 bent is een 
hele gewaarwording. Midden in de nacht wakker 
schrikken omdat je een idee hebt of juist omdat je 
iets bent vergeten is opeens meer dan normaal. Er 
is altijd iets te doen: voor elk aapje dat je afvinkt 
komen er twee terug. Daarnaast moet je ook nog 
eens zo snel mogelijk een balans vinden tussen 
bestuur, studie, je sociale leven en een bijbaan. In 
een dergelijke chaos is het dan maar wat fijn om 
te weten dat er altijd mensen zijn om je scherp te 
houden. 

Toen ik voor het eerst bij zijn familie kwam, merkte ik op dat ze praktisch Duits 
praatten. Naar zaterdag verwijzen ze als ‘Samstag’ en ze tellen met cijfers als ‘vunf’ 
en ‘vunnefenvofstig’. Tot irritatie van mijn Margratense vrienden neem ik nu veel van 
het Duitse dialect onbewust over. Afgelopen zomer wilde ze me opnieuw gaan leren 
tellen, omdat ik per ongeluk ‘drei’ zei in plaats van ‘driej’. 

Hoe lang ik ook al in het noorden woon, het Limburgs blijft mijn eigen taal. Ik 
ben er trots op en zal het altijd blijven spreken. Daarbij hoort zelfs af en toe een 
vertaalfoutje. Zo heb ik één keer naar een kinderwagen verwezen als een koets 
(koetsj in het Limburg) en moet ik er nog steeds aan wennen dat een beurs hier een 
portemonnee heet. 

Bestuurscolumn
Door Lars Neijenhuijs
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Op steenworp afstand van feestwinkel 
Witbaard, de nieuwste Albert Heijn van 

Utrecht en de Jacobikerk (waar tot 2012 de 
introductie van Taal- en cultuurstudies begon) 
ligt het Nederlands Volksbuurtmuseum. Aan de 
hand van het verhaal van Wijk C, de volksbuurt 
waarin het museum zich bevindt, wordt zo’n 
200 jaar geschiedenis van ‘de gewone man’ 
verteld. Je zult hier dus geen elitaire werken 
van kunstenaars als Mondriaan of Duchamp 
aantreffen.

Het museumgebouw is een oud, bruin rijtjes-
huis waar vroeger een school in zat. Door de 
ramen kun je nauwelijks naar binnen kijken. Als 
er niet met grote letters het woord MUSEUM 
op de gevel aangebracht zou zijn, zou je er zo 
voorbij lopen. Dat zou echter doodzonde zijn: 
het kleine museum heeft veel te bieden. Niet in 
de minste mate de warme sfeer die er heerst. 
In plaats van de wellicht verwachte lege, witte 
muren en chagrijnige suppoosten, worden we 
vereerd met een hartverwarmend en persoonlijk 
welkom van een wat oudere meneer. Hij legt 
ons minutieus uit hoe we de plattegrond van 
het museum moeten lezen en wat er in elke 
kamer te zien is. Het loont om er niet door-
heen te razen, maar de tijd te nemen om bij 
elke hoek even stil te staan. En hoekjes zijn er 

genoeg, want door de kleinschaligheid van het 
museum is de route door het museum er één 
van gangetjes, kamertjes en andere verklein-
woorden.

Wanneer de man klaar is met zijn inleiding wor-
den we op twee stoelen geplaatst en bekijken 
we een film over de geschiedenis van Utrecht 
en haar wijken, met Wijk C in het bijzonder. 
Met behulp van toegankelijke animaties wordt 
onder andere het ontstaan van de grachten van 
Utrecht in zijn huidige vorm uitgelegd. Wist jij 
bijvoorbeeld dat de kade eerst schuin afliep? 
Wij niet: we wisten sowieso maar bar weinig 
van de geschiedenis van onze nieuwe thuis-
stad. 

Uit de film blijkt aandacht en liefde, twee 
dingen die je ook in de rest van het museum 
tegenkomt. Het is duidelijk ingericht door men-
sen die het liefst zo veel mogelijk personen bij 
hun geschiedenis betrekken. Jong en oud zijn 
hier welkom.

Het Nederlands Volksbuurtmuseum
De Alalos Museumbende bezoekt...

Door Zita Veugen en Max Gruson
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Een belangrijk onderdeel van de museumerva-
ring is een serie “levensechte” poppen. Deze 
figuren verbeelden de volksbuurtbewoners van 
een eeuw geleden en zijn gekleed in relevante 
klederdracht. De man die ons welkom heette 
had ons, naast de plattegrond, ook een kleine 
portemonnee gegeven met wat muntjes erin. 
Dit komt nu handig uit, want wanneer we langs 
een pop lopen begint deze te spreken (natuur-
lijk in dialect) en wordt er om geld gevraagd, 
om allerlei redenen. Aan ons de macht om te 
bepalen aan wie we geld willen geven en aan 
wie niet. 

De poppen staan opgesteld in een steegje in 
oude stijl, zodat je goed in staat bent te zien 
hoe het er nu eigenlijk uitzag vroeger. Aan dit 
steegje liggen allemaal kleine kamers, die de 
huizen van verschillende personen voorstellen. 
Het is best leuk om met geld te strooien, maar 
boven is er nog meer te doen. Overdonderd 
door de hoeveelheid kamers in een schijnbaar 
klein museum, belanden we in een kamertje 
met een wand vol houten dozen. Wanneer je op 
een soort knopje drukt, komt er uit een buisje 
lucht met een bepaalde geur: van poep tot 
zeep. Hier is een van de mooiste portretfoto’s 
van Zita ooit gemaakt.

We eindigen ons museumbezoek met informa-
tie over volksbuurten buiten Utrecht. Met een 
druk op de knop verschijnt er een filmpje in een 
schilderijlijst en horen we de prachtige dialec-
ten van de diverse metropolen die Nederland 
kent. Dit drukken op knopjes om iets in gang te 
zetten komt in het hele museum terug en bevalt 
het enthousiaste kind in ons wel. 
Hoe kneuterig het museum in eerste instantie 
ook lijkt, er is duidelijk moeite gedaan om je 
een leuke ervaring te geven. We verlaten het 
museum dan ook tevreden en verzadigd van 
kennis over Utereg ons stadsie. 

15





Mijn vijfde studentenkamer is praktisch af: 
eindelijk woon ik tevreden in een schoon 

en sociaal huis waar ik niet al te veel voor hoef 
te betalen en fietsen. Alleen gordijnen heb ik 
niet, mijn spiegel staat onhandig op de grond, 
de lamp aan het plafond is slechts een peertje 
en mijn leeslampje ligt nog in een la. Schroeven 
en pluggen heb ik in huis, maar het ontbreekt 
me aan een boormachine: die schaf ik wel aan 
als ik later een schuur of zolder heb. 

Tot die tijd is www.peerby.com er om in mijn 
behoeftes te voorzien. Peerby is een digitale 
ontmoetingsplek waar je spullen kan lenen die 
bij je buren in de berging staan te verstoffen. 
Eenmaal ingelogd (dat kan eventueel makkelijk 
via Facebook) plaats je met één druk op de 
knop een oproepje: wie heeft er een ladder/
tennisracket/boek over de geschiedenis van 
Papoea-Nieuw-Guinea/staafmixer te leen voor 
me? 

Op mijn boormachine-verzoekje had ik binnen 

een half uur drie antwoorden. Via een chatven-
ster maakte ik vervolgens een afspraak met een 
vriendelijke buur: ik haalde de boormachine op 
en nog dezelfde dag was mijn halve Dingen Die 
Ik Eigenlijk Al Lang Had Moeten Doen-lijstje 
weggewerkt. Haast net zo opwindend (ik ben 
een gluurder pur sang) was dat ik het huis van 
een vreemde van binnen kon bekijken. Daar-
naast is de kans groter dat ik een bekende 
tegenkom in de plaatselijke Albert Heijn, wat 
mijn binding met de buurt en stad vergroot. 

Ook buig ik me zelf af en toe over het lijstje 
oproepen. Op dit moment vragen mijn 
buren slechts om dingen die ik niet heb 
(behangstoommachine, statafels, fiets (voor 
een paar dagen), verhuisdozen, lamineerappa-
raat), maar ik zou ze graag helpen. Peerby is 
met zijn duurzame en sociale insteek dan ook 
een helder antwoord op onze tijdsgeest, zonder 
hipsterig bijsmaakje: het zorgt ervoor dat je je 
buren weer leert kennen, wie dat ook mogen 
wezen. 

Peerby
Door Zita Veugen

Potlood kwijt?
Plaats een oproep op Peerby!
Binnen een half uur reactie!

Ook voor boormachines!
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Na een bestuursjaar en tweede 
hoofdrichting gekozen te hebben 

(Religie en Cultuur) loopt Elisabeth 
Vogel in haar vijfde jaar TCS haar 
stage bij Museum Catharijneconvent. 
Elisabeth riep al tijden dat een stage 
bij Museum Catharijneconvent haar 
fantastisch leek. Eerst was haar plan 
een open sollicitatiebrief schrijven, 
maar toen ze een online vacature voor 
het project ‘Beleef het Kerstverhaal’ 
las, zag ze haar kans schoon. 
Uiteindelijk is Elisabeth aangenomen 
voor ‘het Huis van Sinterklaas’. Eén 
van de grootste evenementen in het 
museum dat jaarlijks tienduizend 
bezoekers trekt. 

ELKE JUF KOMT MET HAAR SORES
Vier dagen per week kun je Elisabeth in het museum vinden, druk bellend met haar 
persoonlijke werktelefoon om ervoor te zorgen dat er geknald kan worden als Sinterklaas 
arriveert. De stage die ze doet is een echte aanpakstage: ze is constant bezig met 
spullen regelen, Pieten strikken, organisatorische besprekingen, pietenroosters maken, 
scholen inplannen en nog veel meer. Tijd om stil te zitten is er niet, Elisabeth blijft bezig. 

ZWARTE P IETEN?
Naast het vinden van Pieten houdt Elisabeth zich ook bezig met de bekende discussie 
omtrent deze figuren. Elisabeth heeft bijvoorbeeld contact met de Sinterklaas-
intochtcommissie van Utrecht. En namens het museum is ze naar een debatavond 
geweest in Amsterdam. Hoe de Pieten er dit jaar uit gaan zien in het museum is nog 
onduidelijk. Het is afwachten wat het Sinterklaasjournaal gaat doen. 

LEREN OVER LEREN
Elisabeth heeft ook meegewerkt aan het lespakket. Kennis opgedaan bij TCS kwam 
hierbij van pas. Zeker omdat het Sinterklaasfeest natuurlijk veel met haar hoofdrichting, 
Religie en Cultuur, te maken heeft. Ze heeft zich van te voren wel ingelezen over 
educatief schrijven, iets wat ze niet eerder gedaan had. 

TIPS ‘N  TRICKS
Het leuke aan het stagetraject is dat je het project van begin tot eind meemaakt. De 
stage loopt van begin september tot half december. Elisabeth is er dus vanaf het 
promoten tot het afronden bij, en dat is erg leerzaam. Deze praktijkgerichte stage is in 
principe een niveau 2 stage, maar Elisabeth is van plan er een niveau 3 stage van te 
maken. Hiervoor kan ze bijvoorbeeld met een advies komen voor het museum hoe ze 
met de Zwarte Pieten discussie om zouden kunnen gaan. Wat ze aan andere TCS’ers wil 
meegeven is dat je dus best op zoek kunt gaan naar een niveau 2 stage als je eigenlijk  
een niveau 3 stage moet volgen, zolang je er zelf maar verdieping in aanbrengt. 

Elisabeth raadt een stage bij een museum zeker aan. Hoewel ze het idee had dat het 
moeilijk zou zijn om binnen te komen, viel dat uiteindelijk mee. Mensen vinden het fijn om 
met TCS’ers te werken omdat we van alle markten thuis zijn. En via TCS heeft Elisabeth 
veel waardevolle contacten die haar nu van pas komen. Volgens Elisabeth is een stage 
echt een aanrader. Er is een kloof tussen universiteit en arbeidsmarkt en door een stage 
te volgen maak je die in ieder geval voor jezelf kleiner.

Stageverslag: 
Museum 

Catharijneconvent
Door Romy Halfweeg

Ze is nog maar anderhalve maand een 
zogeheten exchange student en ze heeft de 

eerste sneeuw al zien vallen. Jet van den Haak 
(derdejaars, hoofdrichting Moderne Letterkunde) 
studeert dit semester in één van de dunst bevolkte 
hoofdsteden van Europa: Reykjavik, IJsland. 

Reykjavik was haar eerste keuze: de taal klonk 
haar vreemd doch prachtig in de oren en 
bovendien was IJsland de perfecte plek om het 
Noorderlicht in het echt te zien. IJsland telt nog 
geen half miljoen mensen en is daarmee – zeker 
in vergelijking met Nederland – heel dunbevolkt. 
Jet vindt dan ook dat Reykjavik eerder als een 
groot dorp dan als een echte hoofdstad voelt. Ze 
woont in de grootste (en wellicht ook de enige) 
winkelstraat, en zelfs daar is het niet ontzettend 
druk. Het is in ieder geval niets in vergelijking met 
onze vertrouwde Oudegracht.

Qua onderwijs verschilt IJsland eigenlijk helemaal 
niet zoveel van Nederland. De colleges zijn vaak 
grofweg hetzelfde opgebouwd; hoorcolleges, 
werkcolleges, leesgroepjes, geleide discussies, 
essays en deadlines die niemand haalt. Toch 
ligt de kwaliteit van het onderwijs voor haar 

gevoel een stuk lager. Er zijn ook maar een 
paar universiteiten in IJsland, dus met veel 

competitie hebben ze niet echt te kampen.

De bedoeling was dat ze vakken ging 
volgen die met haar hoofdrichting 

te maken hadden, maar 
uiteindelijk bevindt ze zich 

wekelijks middenin over de 
geologische opbouw van 

IJsland of vreemde 
vogelsoorten die 

per ongeluk ooit 
midden in hun 

vlucht van 
koers 

waaiden 
en 
sindsdien hier 
vastzitten. Ook 
leest ze voor haar 
vakken IJslandse 
saga’s, maar nog niet in 
de taal van het land zelf.

De IJslandse taal valt namelijk 
niet te overschatten: het is 
onmogelijk moeilijk. In augustus 
heeft Jet al haar A1-vaardigheid in de 
IJslandse taal heeft gehaald na een drie 
weken durende taalcursus in de Westfjorden. 
Desalniettemin komt ze niet veel verder dan 
het vragen waar het toilet zich bevindt en het 
bedanken van de bediening van haar lievelingscafé 
als deze haar koffie brengt. Gelukkig spreken alle 
IJslanders prima Engels.

Veel mensen zullen bij het horen van het woord 
‘IJsland’ niet meteen aan zwembaden denken. 
Toch hebben de IJslanders een gigantische 
zwembadcultuur, aldus Jet. Zwemmen heeft in 
IJsland echter wel een iets andere betekenis dan 
in Nederland. Op het eiland houdt zwemmen 
‘twee baantjes trekken en vervolgens anderhalf 
uur lang in één van de zogenoemde heiter pottur 
zitten’ in. De heitur potter zijn heetwaterbaden 
in de openlucht, waar de IJslanders zich uren 
kunnen vermaken.

Bunkerfeestjes in het bos – met acht truien en 
zeven paar sokken aan, dat dan weer wel – 
wandeltochten langs vulkanen en geisers, turen 
naar het noorderlicht: tot nu toe vermaakt Jet 
zich maar al te goed in IJsland. Het enige wat 
ze eigenlijk meer mist dan ze durft toe te geven, 
is haar oven. Het winterse Reykjavikse weer 
vraagt om zelfgebakken appeltaart, vindt ze. 
Gelukkig weegt de oven niet op tegen de rest 
van wat IJsland te bieden heeft en vindt ze het 
nu al jammer dat ze over een half jaar weer op 
Nederlandse bodem staat.

Buitenlandverslag: 
Jet in Reykjavik
Door Annemijn Pikaar
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Wereldwijd spreken er naar schatting twintig tot dertig mensen vloeiend Klingon en zijn zij in staat 
een gesprek met elkaar te voeren in de taal. Alledaags gebruik is misschien lastig, omdat de 

taal sterk gericht is op oorlogsvoering en ruimtevaart en slechts bestaat uit drieduizend woorden. 
Toch besloot taalkundige en Star Trek-fan d’Armond Speers te proberen om zijn zoon tweetalig op te 
voeden: in het Engels en in het Klingon. Na ongeveer vijf jaar gaf hij het experiment op toen zijn zoon 
weigerde Klingon te spreken; de taal bleek praktisch nutteloos, omdat hij niemand kende die het sprak. 

Klingon was als taal voor het eerst te horen in 1979, in Star Trek: The Motion Picture. Het kleine beetje 
Klingon dat in deze film te horen was, zou de basis vormen voor de volledige taal, die een aantal jaar 
later werd gecreëerd voor Star Trek III: The Search for Spock. Inmiddels is de taal een groot onderdeel 
van het ¬Stark Trek-universum. Klingon is een goed voorbeeld van de rol die taal (en taalkunde) kan 
spelen in de popcultuur. In literatuur, films, televisie, games en muziek worden nieuwe talen verzonnen 
die beter passen bij de wereld waarin ze zich afspelen. 

J.R.R. Tolkien werkte bijna zijn hele leven aan de taal der Elfen, die in de wereld van The Lord of the 
Rings veel voorkomt. Dit is niet heel verrassend gezien de vele aandacht die hij besteedde aan het 
creëren van deze wereld. Toch is het werk dat hij in de taal stopte bijna onvoorstelbaar. Hij begon met 
Quendiaans, een primitieve taal. Uit deze taal liet hij twee subfamilies voortkomen, Avarin en Eldarin.  
Deze subfamilies bestaan ieder weer uit verschillende dialecten, die allemaal een eigen schrift hebben. 
Deze talen bleef hij constant aanpassen. 

Tolkien is niet de enige schrijver die talen of dialecten verzon voor in zijn werken. Zo verzon Anthony 
Burgess voor zijn boek A Clockwork Orange een straattaal genaamd Nadsat. Deze taal kent 
invloeden uit het Russisch, Duits, Maleis en Cockney rhyming slang. Burgess wilde met Nadsat 
een tijdloze straattaal creëren, die aangaf in hoeverre de jeugd in zijn werk losstond van de rest 
van de maatschappij. James Joyce stelde voor Finnegans Wake een taal samen uit zestig tot 
zeventig verschillende talen. Joyce wilde in zijn boek de ervaring van het bewuste, semi-bewuste en 
onderbewuste (of simpelweg: de ervaring van dromen) onder woorden brengen. Hij vond de Engelse 
taal en de grammaticaregels ervan echter niet toereikend om de complexiteit van dromen te bevatten. 
Het resultaat was een soort uitgebreide, vrijere versie van Engels vol met taalgrapjes en porte-
manteauwoorden (bewuste contaminaties, zoals infotainment of advertorial). Velen beschouwen dit 
gebruik van taal als geïnspireerd door Lewis Carrolls gedicht Jabberwocky, dat voorbij komt in zijn boek 
Through the Looking Glass, and What Alice Found There. Dit is een zogenaamd nonsensgedicht, dat 
betekenis krijgt door het gebruik van onomatopeeën en porte-manteauwoorden.  
Een ander voorbeeld van een verzonnen taal is Simlish. Invloeden uit het Fins, Frans, Oekraïens, Latijn, 

Fijisch, IJslands, Cebuano en Tagalog werden gebruikt om een brabbeltaal te creëren die bij velen 
vooral bekend staat als ‘die onzin die mijn Sims-poppetjes altijd spreken’. De makers van De Sims 
vonden dat het te repetitief zou worden als steeds dezelfde Engelse uitspraken te horen zouden zijn. 
Daarnaast zou het vertalen van al deze uitspraken veel te duur worden. Uiteindelijk blijkt de afwezigheid 
van herkenbare woorden ervoor te zorgen dat spelers zelf gaan nadenken over wat de klanken 
betekenen en zich meer in het spel gaan inleven. De taal in zijn huidige vorm kent geen grammaticale 
constructies of woorden met vaststaande betekenissen en is onvertaalbaar. Toch worden voor de 
spellen vele nummers naar het Simlish vertaald, van artiesten als Depeche Mode, Katy Perry, Lily Allen 
en zelfs van Nederlandse artiesten als Junkie XL, Esmée Denters en Krezip. 

Naast alle besproken talen zijn er nog vele voorbeelden te noemen, zoals Dothraki in Game of Thrones 
of Vonleska (‘Hopelandic’), wat de IJslandse band Sigur Rós in een aantal nummers gebruikt. Ook 
de sterke invloed van het Latijn in de Harry Potter¬-boeken is een goed voorbeeld. Taalkunde wordt 
gebruikt om unieke werelden te creëren of om de meest abstracte concepten onder woorden te kunnen 
brengen. Literatuur en popcultuur zijn gevuld met taalkundigheden, soms zelfs zonder dat we het 
doorhebben.

Eerstejaarscolumn: Mijn leven is mooi
Door Merijn van Bruggen

Mijn eerste wekker om zeven uur, mijn tweede 
wekker twee minuten later, mijn derde wekker 

nog twee minuten later en mijn vierde wekker 
om tien over zeven. Dit ritueel overkomt mij zo 
ongeveer de helft van de week, waarbij het na de 
vierde wekker nog steeds een grote vraag is of ik 
daadwerkelijk uit mijn bed ben gekomen.

Als dat dan toch het geval is, is het tijd voor 
mijn ochtendrituelen. Een vijf minuten langer dan 
noodzakelijke douche, een ontbijt met iets te veel 
hagelslag en een kop koffie om de slaap goed uit 
mijn ogen te krijgen. Na het ontbijt kam ik mijn 
haartjes netjes achterover om vervolgens op de 
fiets te springen voor een nieuwe lange dag als 
TCS-student. Elke ochtend weer hetzelfde ritueel 
wanneer ik mijn college binnenstap: oeps, twee 
minuten te laat.

Ik doe mijn jas zo stil als mogelijk uit, neem een 
grote slok van mijn net gehaalde koffie en zet mijn 
tas zachtjes op de grond. Terwijl ik de stoel naar 
achteren schuif om erop te gaan zitten haal ik mijn 

rechterhand door mijn haren om vervolgens naar 
mijn ogen te gaan waar de slaapkorreltjes nog 
steeds niet helemaal uit zijn. Ik pak mijn laptop 
uit mijn tas, waarna mijn hersenen 45 minuten 
op volle toeren draaien. Om exact kwart voor 
tien schakelen ze zichzelf uit, wachtend op de 
pauze die vaak nog op zich laat wachten door 
een docent die lekker aan het uitlopen is. Na een 
nieuwe kop koffie in de pauze en een half uurtje 
nadenken spring ik op de fiets terug naar huis.

Om precies elf uur gooi ik de voordeur open, ren 
ik naar boven en doe ik mijn schoenen uit. Mijn 
oncomfortabele spijkerbroek maakt plaats voor 
een trainingsbroek, ik klim het trappetje van mijn 
bed op en werp mijzelf als een dood nijlpaard in 
mijn bed. Mijn ogen sluiten zich weer, waarna ik 
voor het in slaap vallen nog één ding denk: ach, 
het leven als TCS’er is toch eigenlijk best mooi.
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De brievenorganiseerdoos, vooral populair 
onder de zogenoemde snailmailers (men-

sen die PostNL gebruiken voor post in echte 
enveloppen en niet alleen voor Zalandopakket-
ten), stond afgelopen maand weer in de Xenos 
folder. Tenenkrommend maar helaas een rea-
liteit. Vaak zijn het houten, witte objecten met 
een ‘gebruikt’ uiterlijk en een zin erop gedrukt. 
Deze zin is vaak uitgevoerd in een decoratief 
lettertype als Lucida Handwriting, Bradley Hand 
of Chalkduster. Het woord ‘home’ is er met 
99% zekerheid in terug te vinden. Wanstaltig of 
prachtig, de meningen zijn verdeeld. Niettemin 
zijn de wijsheden die op deze objecten gedrukt 
staan vaak van onderschatte waarde.

5 .  LOVE ME,  LOVE MY DOG
Een heldere, hapklare mening. Als je van deze 
persoon wilt houden, moet je ook van zijn hond 
houden. Geen twijfel, geen onbekende facto-
ren. Gewoon feiten, heerlijk. In Collagelijst Niels 
staat deze tekst in een van de 24 fotovakjes en 
komt daar ook erg goed naar voren. 

4 .  HAPPINES IS  NOT A  DESTINATION, 
IT  IS  A  WAY OF L IFE
Een zeer religieuze opdruk die vaak terug te 
vinden is op geloofsitems als kaarsen, kan-
delaars, fotolijsten, kussenslopen, theedozen, 
onderzetters, partylights, deurhangers en krijt-
bordweekplanners. Mensen die deze opdruk 
vereren hebben vaak ook andere veelzeggende 
items in huis zoals wc-potdeksels met foto, 
decoratiewoorden (respectievelijk Home, Enjoy, 
Love en Sweet) en houten kalenderblokken. 
Deze mensen leven niet om gelukkig te wor-
den, maar zijn het al. Wellicht dankzij hun juiste 
woondecoratie-accenten?

3 .  THE BEST 
THINGS IN  L IFE 
AREN’T  THINGS
Deze opdruk is zo onge-
lofelijk diep dat de ware 
betekenis erachter waar-
schijnlijk moeilijk te door-
gronden is voor de gewone mens. De beste 
dingen in het leven zijn geen dingen. Dingen 
zijn geen dingen, maar wat zijn het dan? Is het 
leven wel echt? Zijn wij wel echt? Of is alles is 
een leugen? Deze donkere waarheid is te vin-
den in ‘Fotolijst gedipt hout’. 

2 .  L IFE  IS  SHORT /  BREAK THE 
RULES /  FORGIVE QUICKLY
We plaatsen deze tekst in historisch perspec-
tief. In de late middeleeuwen was het leven 
kort en duister (Life is Short). De kerk verbood 
vrijwel alle leuke dingen. Deed men deze din-
gen toch, dan moest er worden geboet in het 
vagevuur na het laatste oordeel. Toch waren 
er velen die deze regels aan hun laars lapten 
om toch nog iets leuks te kunnen doen in hun 
korte, duistere leven (Break the Rules). Godzij-
dank waren daar de aflaten, die snelle verge-
ving schonken na een gift aan de kerk (Forgive 
Quickly). Het is mooi, dat zo’n oude wijsheid nu 
nog steeds wordt doorgegeven op ‘Deurstop-
per met tekst’. 

1 .  I  LOVE ORGANIZE
Het mooie aan deze tekst zit hem in het onbe-
kende. Niemand weet wat de gelukkige eige-
naar van dit item nou eigenlijk precies leuk 
vindt om te organiseren. En juist deze onzeker-
heid, deze optie waarin alles nog kan worden 
ingevuld, dit mysterie, maakt deze opdruk 
brievenbakje-met-lade-waardig.

Een bloemlezing van Xenoswijsheden
Door Romy Halfweeg

avontuurlijk
winkelen

TRENDY VOORDELIG DECORATIEF VERRASSEND LEKKER

NIEUW!

VOL MOOIE AANBIEDINGEN!!
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Vandaag voelt Hans uit Hendrik-Ido-Am-
bacht zich alsof hij drie kilo zoute drop 

in zijn mond heeft geramd terwijl hij wondjes 
op zijn tong heeft. In principe hoeft dat geen 
probleem te zijn. Een opgefokte tongspier kan 
leiden tot een lekkere zoen waarbij zijn tong 
waarschijnlijk – kanttekening -  in spastische 
vierkantjes zal gaan draaien, maar een echte 
vrouw kan hier gewoon tegen.  

Communiceren is genieten geblazen. Als hij 
het maar vaak genoeg tegen zichzelf zegt, 
wordt deze strafregeltechniek de waarheid. 
Veel levende wezens zouden dit zelfs beamen. 
De doorsnee mevrouw A en Meneer B hebben 
ook vast in hun kinderjaren een vriendenboekje 
onder gekalkt met een glittergelpen, waarbij 
ze duidelijk aan hebben gegeven dat gezellig 
kletsen toch echt wel belangrijk is in het leven. 
Gefeliciteerd allemaal, jullie zijn geslaagd voor 
het dubieuze diploma ‘Levensgenieter’.
Voor een gebrekkige gek zoals Hans moet je 
hier niet mee aankomen. Het enige spelletje dat 
hij ooit feilloos mee kon doen was Lingo, want 
daar mocht hij gewoon lekker letters hakke-
len totdat hij er dood bij neerviel. Bestond het 
leven maar gewoon uit letters in plaats van 
gekke samenstellingen van bizarre klanken. Het 
zijn dingen die Hans God verweten heeft als 
kleine jongen.

Ophouden met dit sentimentele geneuzel! Met 
drie bier verkoelt men niet alleen de tong, maar 
het ontspant ook de rest van de praatspieren. 
Ontspanning is één van de duizend talenten die 
de mensheid verzonnen heeft om zich beter te 
voelen. Ontspannen persoonlijkheden stralen 
een soort volwassen rust uit waardoor mensen 
denken dat ze waarschijnlijk heel intelligent zijn 
en zelfverzekerd genoeg om zich niet te willen 
bewijzen door druk te gaan doen. 

En zo loopt Hendrik al naden-
kend en lichtelijk aangeschoten over de 

stenen van zijn geliefde dorpje. Hij probeert 
een ritme te ontdekken in zijn loopje en zingt. 
Een spraakgebrek heeft immers nergens last 
van als het medicijn muziek de hoek om komt 
kijken. Enfin, deze keer moet het goed gaan. 
Hij heeft genoeg geld om elk meisje zo te trak-
teren op een drankje, want het is een regel dat 
mannen met een handicap dit moeten compen-
seren door veel te sporten of door belachelijk 
veel geld uit te geven aan belachelijke vrou-
wen. 

Hij stapt de kroeg in en hij weet dat het een 
nacht zal worden zoals elke nacht: het is vast 
niet de moeite waard. Elke keer als hij zijn 
naam uit moet spreken, beginnen de meisjes te 
lachen. ‘Ha..Ha..’ komt er uit zijn mond en dat 
is voor hen slechts een vrolijke uiting van een 
beginnende bulderende lach. Altijd lachen met 
die Hans.

De make-up van het meisje waarop hij zit te 
azen is volledig uitgelopen, maar haar olijke 
appelwangetjes zitten nog goed in het vlees. 
Tijd om met zijn zwetende koppie af te rekenen 
voor deze diva. Het komt nu aan op geluk. De 
P is een moeilijke letter.
‘Kan ik hier ppppp..uh..’
‘POEPEN? DAN MOET JE EVEN EEN MUNTJE  
GOOIEN NAAR DE TOILETJUF.’
Fiasco. Het meisje met de appelwangen begint 
zuur te kijken en loopt weg. Ze wil geen jongen 
met een spijsvertering. 

De weg naar het vloeiend pratende leven is nog 
lang, maar de volgende keer lost geld meene-
men lost al veel op. 

Proza

Ha Ha Hans
Door Anneroos Schoeman
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20.000 Days On Earth laat zich het beste 
omschrijven als een sterk gestileerd portret 
van de Australische zanger Nick Cave. De 
documentaire (bij gebrek aan een beter 
woord) toont de 20.000e dag in het leven 
van Cave. Tijdens deze dag bespreekt de 
zanger zijn leven, zijn carrière, zijn muziek 
en ondertussen werkt hij aan het laatste 
album van zijn band Nick Cave & The Bad 
Seeds Push the Sky Away. Hij praat onder 
andere met Britse psychoanalist Darian 
Leader, Kylie Minogue, voormalig bandlid 
Blixa Bargeld en hij bekijkt voorwerpen 
uit het Nick Cave-archief in Melbourne. 
Daarnaast praat hij over hoe hij teksten 
schrijft, de wereld die hij in zijn teksten wil 

Recensie: 20.000 Days On Earth
Door Thomas van ‘t Groenewout

De ambient elektronische muziek van Tycho doet voor mij meestal dienst als 
achtergrondmuziek bij het leren, lezen of slapen. Bij een liveoptreden van deze mannen 

kon ik me eigenlijk weinig voorstellen en daarom kon ik ook niet wachten om dit fenomeen in 
de Melkweg te mogen aanschouwen. 

Op een vrijdagavond brengen de mannen van Tycho hun nieuwste album Awake ter ore. 
Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik de meeste nummers niet eenvoudig van elkaar kan 
onderscheiden, maar dat maakt ze er niet minder mooi op.  In een uitverkochte Oude Zaal 
sta ik me op het balkon te vergapen aan de heerlijke muziek en de nog heerlijkere visuele 
effecten die op een scherm achter de mannen van Tycho worden geprojecteerd. De beelden, 
gemaakt door de voorman van de groep, vertonen weelderige landschappen, vormen 
en taferelen in warme kleuren die je anders alleen in dromen ziet. Dit is een geweldige 
aanvulling op de elektronische muziek, die live door het gebruik van drums en basgitaar nog 
meer dimensie krijgt. Al waren de instrumenten niet bij ieder nummer nodig. De gitarist stond 
de helft van het slechts anderhalf uur durende optreden verveeld naar het plafond te staren, 
zijn gitaar ongebruikt om zijn nek hangend.

Tycho is zeker een aanrader  voor degenen die de knap in elkaar gezette intelligent dance 
music graag eens op een andere manier willen horen, al is dat dansen hier niet van 
toepassing.  Een hele ervaring om te zien en om te horen en zeker een optreden waar 
iedereen duidelijk ontzettend van geniet. 

Recensie: Tycho in de Melkweg
Door Imke Slaats

creëren en het beeld dat hij van zichzelf heeft 
geschapen. ‘God-like’ is hier een belangrijk 
woord.

Zoals alle documentaires is 20.000 Days 
sterk afhankelijk van zijn onderwerp. Cave 
blijkt een fascinerend persoon. Ook als je 
niks met zijn muziek hebt, is er genoeg 
interessants te vinden in deze documentaire. 
Fans van de zanger en het imago dat hij voor 
zichzelf heeft gecreëerd, zullen blij zijn met 
de inkijkjes die zij krijgen in de gedachten 
van Cave, zonder dat de mystiek verloren 
gaat. Een prachtig gefilmd portret van een 
fascinerend mens.

Recensie: Onvoldoende saldo 
Door Marijke Prevoo

In zijn debuutroman Onvoldoende saldo laat 
Tjeerd Brakema zien wat je vooral niet moet 

doen na je studie. Uit eigen ervaringen schrijft 
hij over een communicatiestudent die op het 
punt staat zijn carrière te beginnen. In plaats 
van in zijn leven te investeren, vergokt hij al zijn 
geld. Hij heeft last van stemmingswisselingen 
en raakt verslaafd. Zijn leven spat uit elkaar.

Het boek is in de tweede persoon geschreven, 
maar het voelt alsof de hoofdpersoon het zelf 
vertelt. Hij springt van de hak op de tak in zijn 
vertellingen en maakt soms grote tijdsprongen 
binnen een alinea. Je bent zijn vakantieplannen 
nog aan het verwerken en dan blijkt hij alweer 
terug te komen. Eerst vond ik dit vervelend 
lezen, maar uiteindelijk snapte ik waarom de 
schrijver dit zo gedaan had. Aan het begin is 

Afgelopen zaterdag 11 oktober was de zesde editie van LIVE38XXL in de Ziggo Dome te 
Amsterdam. De line-up bestaat dit jaar uit: DI-RECT, VanVelzen, Kensington, Dotan, Miss 

Montreal, Guus Meeuwis en de Edwin Evers Band. Na lang wachten gaan de deuren eindelijk 
open en de wachtende mensenmassa stroomt snel naar binnen. Het voorprogramma The 
Originals zet de sfeer goed neer door verzoekjes uit het publiek te spelen. Rond 19.15 uur begint 
het dan écht. DI-RECT bijt als nieuwkomer het spits af en daarna volgt de Edwin Evers Band. Niet 
geheel onverwachts is de Edwin Evers Band de hoofdact van de avond. Tussen de gastartiesten 
in verzorgt zij de covers die iedereen mee blèrt. Daarnaast ondersteunt de band ook de solo 
artiesten. 

Elke artiest speelt drie of vier liedjes in zijn of haar repertoire. Alle hitjes komen voorbij. Miss 
Montreal laat iedereen opstaan met haar bekende verzetjes. Er zijn lange polonaises in elke hoek 
te vinden tijdens Guus Meeuwis. VanVelzen laat de springende massa veranderen in een zee van 
smartphonelichtjes. Dotan en Kensington doen als nieuwkomers niet onder voor de jaarlijkse 
favorieten. Vooral Kensington krijgt alle vuisten in lucht met hun hit Streets. De avond wordt 
uiteindelijk afgesloten met knallende covers door de Edwin Evers Band in samenwerking met de 
andere artiesten. 

LIVE38XXL geeft geen avond met grote verrassingen, maar de allergrootste hits zorgen wel voor 
vier uur lang non-stop feesten. Hierdoor trekt het evenement elk jaar een breed publiek en is het 
geschikt voor iedereen die af en toe de radio heeft aanstaan. 

Recensie: LIVE38XXL
Door Leisan Luu

de hoofdpersoon niet bezig met leven. Hij 
laat alles voorbijgaan zonder te weten waar 
hij mee bezig is. Zijn eerste casinobezoeken 
worden onschuldig beschreven en in de 
volgende alinea is hij opeens al verslaafd. De 
ontwikkeling krijg je als lezer niet mee, omdat 
de hoofdpersoon deze ook niet meekrijgt.

Op een gegeven moment wordt hij opgenomen 
in een kliniek. Zijn leven staat stil en dit merk 
je in de schrijfstijl. Alles wordt trager en wordt 
met veel details beschreven. De hoofdpersoon 
begint te beseffen hoe alles zo snel zo ver 
heeft kunnen komen. In dit gedeelte komt 
niet veel nieuwe informatie, waardoor je net 
als de hoofdpersoon gaat denken: ‘Wanneer 
komt er nou eens een einde aan die verdomde 
kliniek?’.
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20.000 Days On Earth laat zich het beste 
omschrijven als een sterk gestileerd portret 
van de Australische zanger Nick Cave. De 
documentaire (bij gebrek aan een beter 
woord) toont de 20.000e dag in het leven 
van Cave. Tijdens deze dag bespreekt de 
zanger zijn leven, zijn carrière, zijn muziek 
en ondertussen werkt hij aan het laatste 
album van zijn band Nick Cave & The Bad 
Seeds Push the Sky Away. Hij praat onder 
andere met Britse psychoanalist Darian 
Leader, Kylie Minogue, voormalig bandlid 
Blixa Bargeld en hij bekijkt voorwerpen 
uit het Nick Cave-archief in Melbourne. 
Daarnaast praat hij over hoe hij teksten 
schrijft, de wereld die hij in zijn teksten wil 

Recensie: 20.000 Days On Earth
Door Thomas van ‘t Groenewout

De ambient elektronische muziek van Tycho doet voor mij meestal dienst als 
achtergrondmuziek bij het leren, lezen of slapen. Bij een liveoptreden van deze mannen 

kon ik me eigenlijk weinig voorstellen en daarom kon ik ook niet wachten om dit fenomeen in 
de Melkweg te mogen aanschouwen. 

Op een vrijdagavond brengen de mannen van Tycho hun nieuwste album Awake ter ore. 
Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik de meeste nummers niet eenvoudig van elkaar kan 
onderscheiden, maar dat maakt ze er niet minder mooi op.  In een uitverkochte Oude Zaal 
sta ik me op het balkon te vergapen aan de heerlijke muziek en de nog heerlijkere visuele 
effecten die op een scherm achter de mannen van Tycho worden geprojecteerd. De beelden, 
gemaakt door de voorman van de groep, vertonen weelderige landschappen, vormen 
en taferelen in warme kleuren die je anders alleen in dromen ziet. Dit is een geweldige 
aanvulling op de elektronische muziek, die live door het gebruik van drums en basgitaar nog 
meer dimensie krijgt. Al waren de instrumenten niet bij ieder nummer nodig. De gitarist stond 
de helft van het slechts anderhalf uur durende optreden verveeld naar het plafond te staren, 
zijn gitaar ongebruikt om zijn nek hangend.

Tycho is zeker een aanrader  voor degenen die de knap in elkaar gezette intelligent dance 
music graag eens op een andere manier willen horen, al is dat dansen hier niet van 
toepassing.  Een hele ervaring om te zien en om te horen en zeker een optreden waar 
iedereen duidelijk ontzettend van geniet. 

Recensie: Tycho in de Melkweg
Door Imke Slaats

creëren en het beeld dat hij van zichzelf heeft 
geschapen. ‘God-like’ is hier een belangrijk 
woord.

Zoals alle documentaires is 20.000 Days 
sterk afhankelijk van zijn onderwerp. Cave 
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niks met zijn muziek hebt, is er genoeg 
interessants te vinden in deze documentaire. 
Fans van de zanger en het imago dat hij voor 
zichzelf heeft gecreëerd, zullen blij zijn met 
de inkijkjes die zij krijgen in de gedachten 
van Cave, zonder dat de mystiek verloren 
gaat. Een prachtig gefilmd portret van een 
fascinerend mens.

Recensie: Onvoldoende saldo 
Door Marijke Prevoo
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terug te komen. Eerst vond ik dit vervelend 
lezen, maar uiteindelijk snapte ik waarom de 
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Afgelopen zaterdag 11 oktober was de zesde editie van LIVE38XXL in de Ziggo Dome te 
Amsterdam. De line-up bestaat dit jaar uit: DI-RECT, VanVelzen, Kensington, Dotan, Miss 

Montreal, Guus Meeuwis en de Edwin Evers Band. Na lang wachten gaan de deuren eindelijk 
open en de wachtende mensenmassa stroomt snel naar binnen. Het voorprogramma The 
Originals zet de sfeer goed neer door verzoekjes uit het publiek te spelen. Rond 19.15 uur begint 
het dan écht. DI-RECT bijt als nieuwkomer het spits af en daarna volgt de Edwin Evers Band. Niet 
geheel onverwachts is de Edwin Evers Band de hoofdact van de avond. Tussen de gastartiesten 
in verzorgt zij de covers die iedereen mee blèrt. Daarnaast ondersteunt de band ook de solo 
artiesten. 
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te vinden tijdens Guus Meeuwis. VanVelzen laat de springende massa veranderen in een zee van 
smartphonelichtjes. Dotan en Kensington doen als nieuwkomers niet onder voor de jaarlijkse 
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de hoofdpersoon niet bezig met leven. Hij 
laat alles voorbijgaan zonder te weten waar 
hij mee bezig is. Zijn eerste casinobezoeken 
worden onschuldig beschreven en in de 
volgende alinea is hij opeens al verslaafd. De 
ontwikkeling krijg je als lezer niet mee, omdat 
de hoofdpersoon deze ook niet meekrijgt.

Op een gegeven moment wordt hij opgenomen 
in een kliniek. Zijn leven staat stil en dit merk 
je in de schrijfstijl. Alles wordt trager en wordt 
met veel details beschreven. De hoofdpersoon 
begint te beseffen hoe alles zo snel zo ver 
heeft kunnen komen. In dit gedeelte komt 
niet veel nieuwe informatie, waardoor je net 
als de hoofdpersoon gaat denken: ‘Wanneer 
komt er nou eens een einde aan die verdomde 
kliniek?’.
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Alalos is een uitgave van Alias, de 
studiestichting voor studenten Taal- 
en cultuurstudies, en verschijnt vier 
keer per jaar.

Disclaimer: van een deel van het 
beeldmateriaal uit deze Alalos kon de 
rechthebbende niet achterhaald 
worden.

ge·roe·ze·moes  (Lars)  Zacht geluid van door  
elkaar klinkende stemmen. Geroezemoes is 
een woord dat hoort in grote zalen van kaste-
len en bibliotheken waar niemand durft hardop 
te spreken maar waar dat toch gebeurt.

la·chen  (Leisan)  Dit is een reactie van men-
sen op humor, of een uiting van blijdschap, 
opluchting of spanning. Het komt tot uiting in 
een beweging van de mond of het uitstoten 
van bepaalde geluiden.

cuc·chia·io  (Marijke)  Het is Italiaans voor lepel 
en klinkt eigenlijk ook gewoon heel erg leuk. 

des·al·niet·te·min  (Imke)  Een leuk en raar 
woord. Eerst dacht ik dat een of andere grap-
jas dit woord gewoon had verzonnen; waarom 
zou je met zoveel lettergrepen zeggen wat je 
ook met één lettergreep kan zeggen?

hip·po·po·to·mon·stro·ses·quip·pe·da·li·o·-
fo·bie  (Myrthe)  Krijg je al de kriebels bij het 
aanzien van dit woord? Dan heb je misschien 
angst voor lange woorden, precies wat dit 
woord betekent.

di·a·faan  (Thomas)  Het betekent ‘doorzich-
tig’ of ‘doorschijnend’ en het voelt zo heerlijk 
omslachtig om dit woord te gebruiken en 
daarna uit te moeten/kunnen leggen wat het 
betekent. 

hy·bel·ka·nin  (Annemijn)  Het Noorse woord 
op zich is niet eens heel leuk, maar de beteke-
nis wel. Het betekent letterlijk ‘appartement-
konijn’, maar bedoeld wordt de stof die zich 
verzameld heeft en zo’n bolletje is geworden 
als je lang genoeg niet stofzuigt. 

nie·mands·land  (Zita)  Ik heb het altijd al 
spannend gevonden om even nergens te kun-
nen zijn.

as·sor·ti  (Romy)  Verschillende keuzes zijn fijn 
en een onmisbaar woord in de vocabulaire van 
een TCS’er.

o·no·ma·to·pee  (Max)  Klinkt zoals het is.
fan·tas·tisch  (Merijn)  !
quatsch  (Harm)  De ‘Q’ is een ondergewaar-

deerde letter en dat is stiekem net zo onzinnig 
als de betekenis van het woord: onzin.

so·wie·so  (Daní)  Sowieso!
shan·ti  (Fira)  De innerlijke rust die onmisbaar 

is bij het vormgeven van de Alalos, het liefst 
gecombineerd met een kopje chai.

doei  (Anneroos)  Het distantiëren van de 
mensheid is nu eenmaal een prettig ding is. 
Met alleen dit woordje kunnen we dat bewerk-
stelligen. Misschien is het niet echt gezellig, 
maar dat is voor latere zorg.

COLOFON

Redactie
Als het aan de Alalosredactie lag, zou een willekeurige 

pagina uit ons woordenboek er als volgt uitzien.
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Oktober is traditioneel de zaaimaand, de 
wijnmaand, is de maand van herfststormen 

en de maand dat we de wintertijd weer ver-
welkomen. En hoewel de nachten in Woktober 
steeds langer worden, zullen de nachten in 
het K-Sjot het hele jaar lang blijven. De aftrap 
van een nieuw jaar studiefeestjes daar aan 
de Oudegracht vond afgelopen maand plaats 
tijdens het jaarlijkse Oktoberfest. Van die wijn-
maand was bijzonder weinig te merken: met de 
Biercantus vooraf was het vooral gerstenat dat 
geconsumeerd werd. 

Voor wie niet bekend is met het fenomeen bier-
cantus: het komt er op neer dat je je keel goed 
openzet. Ben je geen gezang uit die keel aan 
het gooien, dan ben je er bier in aan het gieten. 
Doe je iets afwijkends? Straf! Heb je het iets 
te gezellig met je buurman? Straf! En binnen 
zeven seconden een hele pul bier naar binnen 
gieten gaat lang niet iedereen makkelijk af, al 
lukt het sommigen ook in de helft van die tijd 
(Is het soms Fingerspitzengefühl, Glynnis?). Er 
was het Wilhelmus voor iedereen, er was Guus 
Meeuwis voor de Brabanders en er was groen 
bier voor alle groene blaadjes die nu in hun 
eerste jaar zitten. Er waren kartonnen dozen, 
vallende banken, lallende mensen en vliegend 
bier. Jawohl, aan een gemütliche feeststem-
ming was er geen gebrek.

Na bijna anderhalf uur vroom gezang en gezuip 
gaat de deur van het K-Sjot ook open voor de 
feestgangers en loopt de cantus over in het 
Oktoberfest. Nog meer Lederhosen en Dirndls 
rutschen de inmiddels drijfnatte dansvloer op 
om wat dansjes te wagen. Rond half vier was 
het Schluss damit in ’t K-Sjot en vertrokken 
sommigen samen naar huis om daar gezellig 
verder te fröbelen terwijl anderen ware Ein-
zelgängers naar huis afdropen. 

Ein Prosit, op dat het een mooi jaar voor de 
partyinspectie mag worden!

Partyinspectie

Biercantus & Oktoberfest
Door Harm van der Linden
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