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Van Olivier Van de RedakCie

Lieve lezer,

De RedakCie heeft hard gewerkt om weer een 
prachtige en tevens laatste Noam van dit jaar in 
elkaar te zetten! Deze Noam heeft een bijzonder 
thema, namelijk moderne technologie en taal.

Fictieve talen in series vind ik zelf erg 
interessant, aangezien Game of Thrones mijn 
favoriete serie is. Twee talen in deze serie (het 
Dothraki en het Valyrian) worden zelfs gezien als 
de beste fictieve talen nadat Tolkien het Elvish
creëerde voor zijn boekenserie The Lord of the
Rings.

Naast series kijken doe ik af en toe ook nog iets
aan mijn taalontwikkeling. Duolingo is een
handige app voor je telefoon (of tablet) waarmee
je een nieuwe taal kunt leren. De RedakCie legt
uit wat Duolingo is en net als iedere taalapp
(zoals bijvoorbeeld Google Translate) kunnen er
situaties ontstaan waar je om kunt gniffelen. Een 
aantal voorbeelden hiervan staan in deze Noam.

Uiteraard vind je in deze Noam nog veel meer 
leuke artikelen, dus lees gauw verder. Een heel 
fijne vakantie toegewenst en veel leesplezier!

Liefs,

Olivier
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Lieve lezers,

De zomer staat voor de deur, en daarom 
hebben wij hard gewerkt aan een nieuwe 
Noam die je lekker in je hangmatje kan lezen.

Taalwetenschappers staan niet echt bekend 
om hun technische vaardigheden, maar 
natuurlijk hebben wij allemaal wel ervaring 
met sociale media, online taalcursussen en 
natuurlijk programma’s zoals R, Praat en E-
Prime. 

De RedakCie heeft inspiratie opgedaan bij de 
vele Pragmatiek-onderzoeken en 
statistiekcolleges, en daarom heeft deze Noam
het thema moderne technologie. Lees van alles 
over Netflix, Duolingo en Automatic Speech 
Recognition, en natuurlijk hebben we ook weer 
zoals gewoonlijk de AstroNoam, een puzzel en 
de leukste quotes.

Naast veel leesplezier wensen wij jullie 
natuurlijk ook een hele fijne vakantie toe!

Liefs, 

de RedakCie
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The imitation game; 

korte inleiding in de computationele 
taalkunde

Taal en computers lijken op de een of andere manier niet altijd lekker samen te gaan: autocorrect geeft 

soms rare suggesties, Siri verstaat je niet altijd even goed en om over vertaalsites nog maar te zwijgen. Toch 

houdt de informatica en de artificiële intelligentie zich al een tijd bezig met de taal en hoe zij verwerkt en 

geproduceerd kan worden. 

Een van de eerste voorbeelden van de samengang tussen computers en taal is The imitation game van Alan 

Turing (1950). In zijn paper Computing machinery and intelligence beschrijft hij een spel dat door drie 

personen gespeeld kan worden: Een man die de ondervrager moet overtuigen dat hij een vrouw is, een 

vrouw die de ondervrager moet overtuigen dat zij de vrouw is en de ondervrager die erachter moet komen 

wie wie is. Als de plaats van de man ingenomen wordt door een computer zal de winkans van de 

ondervrager toe- of afnemen? En wat zegt dat over de vraag of computers kunnen denken? 

Dit is het begin van de interesse in taal in de informatica, wat hier dan ook uitvloeit is de computationele 

taalwetenschap gaan heten. Volgens de Stanford Encyclopedia of Philosophy houdt deze tak van 

wetenschappelijke sport zich bezig met: het bouwen van systemen die taal kunnen produceren en/of 

begrijpen, de computationele analyse van taal en kijken wat de manier waarop taal door computers 

geanalyseerd of geproduceerd wordt zegt over ons denken en onze intelligentie.   

Een korte opsomming van een aantal subklassen binnen de computationele taalkunde:

1. Computationele complexiteit van taal: Onderzoek naar algoritmes die taal kunnen produceren in 

computers.

2. Computationele semantiek: Onderzoek naar wat geschikte logica-talen zijn voor natuurlijke taal, hoe 

deze te maken en hoe met ze te redeneren.

3. Computerhulp in corpus taalkunde: een deelveld dat zich bezighoudt met de computationele analyse 

van de taalkundige discourse.

4. Het ontwerpen van programma’s die woordgroepen binnen woordgroepen kunnen herkennen en 

woordsoorten kunnen herkennen.

5. Machinale vertaling: een van de oudste en meest gecompliceerde subklassen, machinale vertaling is 

vooral afhankelijk van de vindingen van de andere groepen

6. Computationele benaderingen van taalveranderingen

Bronnen:

A. Turing, ‘Computing machinery and intelligence’, in Mind 49 (1950):433-460

The Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/entries/computational-linguistics/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_linguistics

https://plato.stanford.edu/entries/computational-linguistics/
https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_linguistics


+ Netflixtips!
Netflixen op de bank is tegenwoordig een onmisbaar onderdeel van onze cultuur. Maar wist je dat vele series 
en films hun eigen talen hebben? Denk bijvoorbeeld aan de Klingontaal van Star Trek, het Dothraki en 
Valyrian van Game of Thrones en natuurlijk de creaties van Tolkien. Een aanrader voor elke filmliefhebbende
Taalwetenschapper is trouwens de film Arrival (deze staat op Netflix!), waar linguïst Louise Banks de 
hoofdpersoon is. Zij moet de taal ontcijferen van aliens die op aarde gearriveerd zijn, en de uitkomsten hiervan 
geven een hele nieuwe dimensie aan de Sapir-Whorfhypothese. In dit artikel zal ik echter kort ingaan op de 
talen van drie van mijn favoriete (film )series. Het leuke van sommige van deze talen is dat ze zodanig zijn 
uitgewerkt dat je ze ook echt kunt leren!

De filmtrilogieën van Starwars kennen vele soorten wezens, en deze wezens spreken 
allerlei fictieve talen. Denk bijvoorbeeld aan het Shyriiwook, gesproken door de 
Wookiees op planeet Kashyyyk. Het Galactic Basic is echter de taal die in het hele 
universum wordt gesproken, voornamelijk door de mensen, Ewoks en 
stormtroopers. In de films wordt deze taal dan ook gerepresenteerd door het 
moderne Engels. De schriftelijke versie van Galactic Basic is het Aurebesh, en het 
heeft niets weg van ons Latijnse schrift. Dit schrijfsysteem is ontworpen door 
Stephen Crane, en het heeft 34 tekens en eigen interpunctietekens.
Tip: een tijd lang was Aurebesh een optie op Google Translate, helaas is deze taal nu 
niet meer beschikbaar
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Nu de serie definitief is afgelopen, is de Game of Thrones-hype wel weer voorbij. Acht jaar lang hebben velen 
van ons de serie nauw gevolgd. Maar niet alleen het verhaal is uniek en prachtig geschreven, ook de talen die 
erin voorkomen zijn de moeite waard om te bestuderen. Denk bijvoorbeeld aan het Dothraki, of High 
Valyrian. Het Dothraki heeft 23 medeklinkers, vier klinkers en vier tweeklanken. Er bestaat geen geschreven 
Dothraki. De taal is geïnspireerd door Swahili, Russisch, Estlands en de Canadese Inuïttaal. De taal is 
geschreven door David Peterson, die voor de HBO-serie werkte. Hij bedacht ruim 1700 woorden met een 
aansluitende grammatica. Wat een droombaan!

De Valyrische talen zijn een talenfamilie, met 
High Valyrian als voorloper. Er komen maar een 
aantal expressies van deze taal voor in de serie, 
denk aan valar morghulis (‘’all men must die’’), 
valar dohaeris (‘’all men must serve’’) en 
dracarys (‘’dragonfire’’). Er zijn verder 667 
bestaande woorden van het High Valyrian. De 
taal is gebaseerd op onder andere Latijn, en 
andere Romaanse talen.
Tip: je kunt High Valyrian leren op Duolingo!
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Als er iets is waar J.R.R. Tolkien om bekend staat, dan zijn dat de talloze talen die hij heeft bedacht voor 
zijn boeken. En dat is niet gek, want hij is zeker bekend met de letterkunde. Van 1925 tot 1945 was hij 
namelijk hoogleraar Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Oxford. Ook was hij expert in 
Esperanto, hij had namelijk een voorliefde voor artificiële talen.

Bonustip: wil jij je Netflix-tijd (iets) nuttiger besteden en een nieuwe 

(bestaande) taal leren? Download dan de Google Chrome extensie ‘’Language 
Learning with Netflix’’! Je kunt kiezen tussen de talen Deens, Engels, Frans, 
Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks. De taal die je 
hebt gekozen zal naast de Nederlandse ondertiteling op je beeldscherm 
verschijnen. Zo leer je toch geen taal? Zal je vast denken. Het zal niet snel 
gaan, maar onbewust sla je deze informatie wel op. Vooral woorden die vaak 
voorkomen zul je op deze manier sneller leren. Ook heb je met deze extensie 
een woordenboek ter beschikking, en worden de belangrijkste woorden van 
de zin uitgelicht. Deze woorden kun je dan opslaan om later nog eens te 
leren. Superhandig dus, en ook nog eens leuk.

Voorbeelden van talen uit de filmserie Lord of the Rings (en de prequels
The Hobbit) zijn het Quenya en het Sindarijns (gesproken door Elven), 
het Ents, het Khuzdul (gesproken door dwergen) en de Zwarte taal van 
Mordor. De grammatica en fonologie van de eerste twee zijn 
voornamelijk geïnspireerd door het Fins en Welsh, en de dwergentaal is 
gebaseerd op het Hebreeuws.
Tip: Ook Quenya is leerbaar! Er bestaan tekstboeken specifiek om deze 
Elventaal te leren, bijvoorbeeld deze: 
https://www.amazon.com/Quetin-lamb%C3%AB-Eldaiva-English-
Royal/dp/1508803935
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Automatic Speech recognition

Wanneer je met je brakke hoofd geen zin hebt om helemaal op je telefoon uit te typen hoe laat de 
supermarkt open gaat zodat je croissantjes kunt halen, spreek je dit gewoon in in je telefoon. Siri of 
Google Assistant weet meteen wat je wil opzoeken. Superhandig natuurlijk, maar hoe herkent zo’n 
computer nou wat je precies zegt?  

Een computer maakt gebruik van Automatic Speech Recognition (ASR). De taak van dit type systemen 
is uit het spraakgeluid de taalkundige eenheden te herkennen en deze om te zetten in een correct 
geschreven tekst. ASR vertaalt dus vibraties in de lucht naar tekst op de computer. Een systeem dat dit 
kan heet ook wel een dicteermachine (Rietveld en van Heuven, 2001). 

Het vertalen van vibraties in de lucht naar tekst op de computer gebeurt in twee stappen: 

Stap 1: 
Het vertalen van geluidsgolven in fonemen. 

Stap 2:
Het vertalen van fonemen in woorden.

Het vertalen van fonemen in woorden is moeilijker dan het lijkt. Een paar fonemen na elkaar kunnen 
namelijk heel veel verschillende woorden vormen. Een computer doet dit door het toepassen van 
verschillende ingewikkelde algoritmes, waarmee hij uiteindelijk berekent wat de grootste kans is van 
het doen van een bepaalde uiting. Meestal is die bepaalde uiting ook daadwerkelijk wat je gezegd hebt. 
Op die manier weet de computer precies wat gevraagd wordt, om jou zo op precies de goede tijd naar de 
supermarkt te sturen, zodat je je croissantjes kan halen. 

Literatuur:
Rietveld, T. ; Heuven, V.J. van (2001), Algemene Fonetiek, Bussum : Coutinho
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Taalgebruik op sociale media

Taal speelt een grote rol in ons social media-gebruik. Denk maar aan alle appjes die je terug
moet lezen in een groepsapp, het plaatsen van een Facebookpost of het kiezen van hashtags
voor je nieuwe Instagrampost. Het plaatsen van posts en het reageren op appjes is vaak veel
minder formeel dan het sturen van bijvoorbeeld een mailtje. Er zijn geen specifieke regels over
de vorm en inhoud, behalve een mogelijke limiet op de lengte van je bericht. Het inkorten van
taal en het gebrek aan regels, wekt bij liefhebbers van de Nederlandse taal angst op voor
taalverloedering. Taalverandering ligt immers altijd op de loer. Maar is deze angst terecht?
Verandert onze taal door deze nieuwe manier van communiceren? En hoe verschillend is onze
taal op social media eigenlijk van ons taalgebruik in het dagelijks leven?

Vroeger noemden we het sms-taal of chattaal, maar tegenwoordig wordt er gesproken over digi-
taal (geen grap). Digi-taal is een taalvariant van het Nederlands, maar wordt gekenmerkt door
het gebruik van afkortingen, fonetische spellingen, letterherhalingen, woorden in capslock,
Engelse woorden en afkortingen en emoji’s. Het ontbreekt in digi-taal daarentegen aan regels
over interpunctie en het gebruik van hoofdletters. Ook kunnen er woorden weggelaten worden,
zelfs wanneer de zin door deze weglating ongrammaticaal wordt.

Het gebruik van digi-taal beperkt zich zeer tot de digitale wereld. Mensen kunnen heel goed
omschakelen naar een andere communicatiestijl. De manier waarop je tegen je ouders of je opa
en oma praat verschilt bijvoorbeeld heel erg van de manier waarop je tegen je vrienden praat.
Je communicatiestijl in een mail naar een onbekende is ook weer heel anders. Toch lijken
mensen over het algemeen geen moeite te hebben met het gescheiden houden van deze
verschillende communicatiestijlen. Het is daarom ook erg onwaarschijnlijk dat je digi-taal
buiten de digitale wereld zult horen. De angst voor ‘taalverloedering’ lijkt om die redenen
ongegrond.

Maar dit betekent niet dat digi-taal helemaal geen invloed heeft op de Nederlandse taal. Er
worden dankzij digi-taal nieuwe woorden opgenomen in de Nederlandse taal, nieuwe
uitdrukkingen en afkortingen gecreëerd en er worden termen uit andere talen overgenomen.
Digi-taal verandert dus wel degelijk de Nederlandse taal. Dit is voor ons taalwetenschappers
natuurlijk geen wereldnieuws. Taalverandering is immers onvermijdelijk. Aan jou de keuze of
het hier gaat om taalverloedering of juist om een verrijking van de Nederlandse taal.
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Feitjes over Sociale Media

Sociale media, je ontkomt er bijna niet meer aan. Overal om je heen zie je mensen eindeloos op
Facebook scrollen, matches swipen op Tinder of Instagram-posts liken. Sociale media zijn
geïntegreerd in ons dagelijks leven. Wij gingen daarom op zoek naar de leukste, interessantste en
meest bizarre feitjes over deze online wereld.

1. Maar liefst 96% van de Nederlanders maakt gebruik van sociale media.

2. Sociale media zijn sinds 2010 de nummer 1 tijdsbesteding op internet. Wie deze positie eerst
jarenlang bezette? Pornografie.

3. Een op de vijf Nederlanders heeft een baan, een huis, nieuwe klanten of zelfs de liefde van zijn
leven gevonden via Facebook, Hyves, LinkedIn of Twitter.

4. Als Twitter een land was, dan stond het op plaats 12 van de landen met de meeste inwoners. Toch
zou dit maar 1% van de totale wereldbevolking zijn.

5. Er is meer tijd aan beeldmateriaal beschikbaar via YouTube dan dat de mensheid bestaat. De
moderne mens bestaat ongeveer 200.000 jaar (!).

6. YouTube bereikt meer mensen tussen de 18-34 jaar dan de meest bekende televisiezenders.

7. Meer dan een kwart van de relaties ontstaan tegenwoordig online. Verwacht wordt dat het in
2031 waarschijnlijker zal zijn dat je je partner online ontmoet dan in real-life.

8. Per seconde worden er meer Facebook-profielen aangemaakt dan dat er kinderen worden
geboren.

9. Ongeveer een derde van alle actieve sociale media-gebruikers post zelf nooit iets.

10. De beste momenten in de week om een Facebookpost te plaatsen, zijn: woensdag tussen 13:00-
16:00, donderdag of vrijdag tussen 15:00-16:00 en zaterdag of zondag tussen 12:00-13:00.
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It’s simple: Spanish or vanish                    

- een les in Duolingo 
 

‘Taalwetenschap? Hoeveel talen spreek je dan?’ Wie onlangs gewapend met de bingokaart uit de 

vorige Noam op een familiefeest is verschenen, heeft deze ongetwijfeld kunnen afvinken. Om het 

vervolgens, na een onderdrukte zucht, nog maar eens uit te leggen. Bij Taalwetenschap leer je 

geen Duits of Frans. En nee, ook geen Hongaars, Russisch of Japans. Niet bij Taalwetenschap. 

Maar stiekem - in de trein, voor het slapengaan of tijdens een uurtje studieontwijken in de 

Harmoniekantine - ben je hard op weg om die vierde, vijfde of zesde taal aan je lijst toe te voegen. 

Hoe kun je ook anders, sinds je het groengevederde monster in je leven hebt gelaten? 

 

Dat monster is de uil Duo, de mascotte van de in 2011 

gelanceerde taalleerapp Duolingo. Met zo’n 300 miljoen 

gebruikers wereldwijd is Duolingo mogelijk de populairste 

aanbieder van digitale taallessen. En niet voor één taal: 

momenteel zijn er dertig beschikbaar, plus nog eens drie in 

de testfase. Wat maakt Duolingo zo populair? En wat zijn de 

nadelen van Duo’s aanpak bij het leren van een tweede taal? 

 

Bij de populariteit van de app spelen meerdere factoren een 

rol. Allereerst is er de toegankelijke uitstraling. Woorden en 

zinsconstructies worden aangeboden in korte lessen van een 

paar minuten, gerangschikt in een zogenaamde skill tree. 

Daarnaast wordt de introductie van een nieuw item vaak 

begeleid door een aantal kleurrijke foto’s of afbeeldingen, 

waaruit de taalleerder de juiste moet kiezen. De lay-out is 

daarmee ook erg geschikt voor kinderen. Dat geldt helaas 

niet voor het beperkte aantal ‘brontalen’ waarin je de lessen 

kunt volgen: als Nederlander zul je eerst Engels moeten 

leren. Maar dat kan gelukkig wel gewoon op Duolingo. 

 

Ten tweede is er de grote variëteit aan oefeningen: naast het 

kiezen van het goede plaatje bevat de app vertaalopdrachten van en naar de doeltaal en 

invulzinnen waarbij een woord moet worden gekozen. Verder wordt je gevraagd om 

geluidsopnamen te transcriberen, of juist een zin in te spreken in de taal die je leert. Volgens een 

testrapport van consumentenprogramma Kassa (2014) maken de verschillende methodes het 

leerproces leuk, leerzaam en veelzijdig. Nadeel is dat, in ieder geval in de mobiele versie van de 

app, niet altijd uitleg beschikbaar is. Hoewel wij als geen ander in staat zouden moeten zijn om 

patronen te vinden in een vreemde taal, kan het af en toe best fijn zijn om de regel of het 

werkwoordsparadigma er in één keer te kunnen stampen. 

 

Een derde factor die bijdraagt aan de populariteit van Duolingo is het competitie-element. Voor 

iedere les die je afrondt, ontvang je een aantal punten (zogenaamde XP’s). Voordat je begint aan 

het leren van een taal, kies je hoeveel XP’s je per dag wilt halen. Dit doel kun je later altijd 

bijstellen. Daarnaast is het mogelijk om met vrienden, familie, studiegenoten of onbekenden de 

strijd aan te gaan voor de hoogste plaats in het klassement.  
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Ook hoef je nooit bang te zijn dat je je dagelijkse lesje vergeet: met 

zijn nogal dwingende notificaties heeft de app al menig taalleerder 

nachtmerries bezorgd. Op sommigen maken Duo’s dreigementen zelfs 

zoveel indruk, dat ze op internet een eigen leven zijn gaan leiden. De 

Facebookpagina DuolingoMemez en Reddit’s r/duolingomemes staan 

vol met humoristisch verpakte angstbeelden. Waarom de behulpzame 

uil zoveel weerstand oproept? Wellicht legt deze kop van de satirische 

nieuwssite De Speld (2017) de vinger op de zere plek: ‘Leer eenvoudig 

dat je geen doorzettingsvermogen hebt met Duolingo.’  

 

Kortom, Duolingo is speels en gevarieerd, maar niet op iedere 

taalleerder en studieplanning even goed aangepast. Het grootste 

nadeel van de app - en van taalleerprogramma’s in het algemeen - is echter iets anders. Er is een 

essentieel onderdeel van het leerproces dat zelfs 

de beste inspreek- of vertaaloefening niet kan 

vervangen: menselijk contact. Taal is immers 

meer dan losse woorden en zinnen. Het is een 

communicatiemiddel, dat niet compleet is zonder 

non-verbale informatie en impliciete betekenis. 

Om vloeiend te leren spreken en begrijpen zul je 

in contact moeten komen met 

moedertaalsprekers.  

 

Dat neemt natuurlijk niet weg dat Duolingo een uitstekende manier is om je eerste woorden te 

leren en je voor te bereiden op die droomreis naar Vietnam, Hawaii of Westeros. Want ja, ook 

Hoog-Valyrisch zit erbij. Tot het tijd is om je koffers te pakken, luister je braaf naar Ome Duo. Ja, 

ik bedoel de groene. 

 

 

Bronnen: 

● Duolingo NL: https://nl-nl.duolingo.com/ 

● Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Duolingo 

● New York Times: https://www.nytimes.com/2019/05/04/smarter- 

living/500-days-of-duolingo-what-you-can-and-cant-learn-from-a-language-app.html 

● Kassa: https://kassa.bnnvara.nl/dossiers/app-reviews/duolingo-gemakkelijk-een- 

andere-taal-leren 

● De Speld: https://speld.nl/2017/06/24/leer-eenvoudig-dat-je-geen- 

doorzettingsvermogen-hebt-met-duolingo/ 

● Cartoon en afbeelding Twitter: https://www.facebook.com/pg/DuolingoMemez/photos/ 
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Resultaten Enquête DigiTaal 
 
Dat wij een beetje sociale-mediaverslaafd zijn, blijkt wel weer uit deze enquête. Iedereen die de 
enquête heeft ingevuld gebruikt Facebook en Whatsapp, en bijna iedereen ook Snapchat en 
Instagram. LinkedIn komt op de 5e plaats. Pinterest, Twitter, Tumblr en Reddit zijn wat minder 

populair. De sociale media die we graag weer terug willen zien zijn Hyves en MSN. Ook Vine 
wordt een beetje gemist. Dat we geïnteresseerd zijn in talen is ook wel duidelijk; 68% heeft 
weleens een app gebruikt om een taal te leren. Maar hoeveel tijd brengen wij per dag door op 

sociale media? Het gemiddelde is toch wel zo’n twee tot drie uur! Ook stalken we gemiddeld 
wekelijks iemand via sociale media. 
Bart Hollebrandse is de docent met wie wij het liefst een selfie zouden willen maken. Daarna 
volgen Jan-Wouter Zwart, Lotte Hendriks en Wim Tops. Ook wil een enkeling graag op de foto 

met het TW-duo Mark en Jorrig. 
 

De dilemma’s: 

Het liefst geven wij iemand anders een corrigerende tik wanneer diegene een taalfout maakt, dan 
dat onze eigen computer zichzelf uitschakelt wanneer we een typefout maken. Ook hebben we 
liever dat de computer een uur doet over het opstarten dan dat hij elke 15 minuten uitvalt. 
Daarnaast zijn we wel voor een selfie op het toilet, zolang we maar niet naar de wc moeten elke 

keer dat we Facebook openen! 
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De eerste film ooit 
 

Tegenwoordig is er niemand die nog nooit een film heeft gezien, of het heel bijzonder of speciaal 

vindt om films te kijken. Het kijken van films kost je tegenwoordig maar een paar klikken met je 

muis of je afstandsbediening. Vroeger was dat wel anders. Het kijken van films was toen heel 

bijzonder.  

 

De film is ontstaan uit de fotografie. Muybridge gaf in 1878 demonstraties over paarden door 

allemaal foto's na elkaar te laten zien. Zo is het idee ontstaan om de foto's heel snel achter elkaar 

te laten zien, zodat ze als het ware bewogen. Veel mensen zijn met dat idee aan het werk gegaan. 

Rond 1888 ontstond de allereerste filmtechniek en de uitvindingen werden gepresenteerd in 

Parijs. In 1892 werkte men in Frankrijk, Engeland en de VS aan de uitvinding van de beste 

projector om filmstroken (een strook van verschillende foto's) af te draaien. De gebroeders 

Lumiere kochten in 1895 het patent op de cinématographe en zorgden voor de allereerste 

bioscoopfilm ooit. Het was een filmpje over een trein die een station binnenreed. Het filmpje 

heette  L'Arrivee d'un Train en Gare de la Ciotat en duurde maar 50 seconden. Het publiek was 

doodsbang, en veel mensen renden uit pure angst de zaal uit. Ze dachten dat er een echte trein op 

hen af kwam.  

 

 
 

Hetzelfde effect werd helaas niet bereikt bij het uitzenden van de allereerste 3D-film. De film zelf 

(Avatar uit 2009) was echter volgens de kijkers zó indrukwekkend dat je moest blijven kijken. 

Nu is de indrukwekkendheid van 3D-films een beetje verdwenen, aangezien echt goede tv’s een 

3D-stand hebben. Tenzij iemand nog nooit een 3D-film heeft gezien. Dus mocht je iemand 

kennen die nog nooit een 3D-film heeft gezien en iemand met een 3D-tv, laat die persoon even 

zo’n film zien. Wie weet rent hij of zij wel gillend het huis uit.  
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Duolingopareltjes
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AstroNoam

Kreeft: 22 juni – 22 juli
Deze maand heb je 20% meer kans op likes, 
maar alleen als je die post over die Afrikaanse 
kindjes niet negeert. 1 like = 1 prayer! Ook is 
het hoog tijd voor een nieuwe profielfoto. Hoe 
je jezelf aan de wereld laat zien, is van invloed 
op hoe je je voelt.  Als je daar iets meer 
aandacht aan besteedt, kun je met meer 
zelfvertrouwen dan voorheen de buitenwereld 
betreden.

Leeuw: 23 juli – 23 augustus
Soms voel je je verlaten en heb je het idee dat 
het je eigen schuld is. Maar er staan altijd 
nieuwe vrienden voor je klaar, soms zelfs 
vanuit onverwachte hoek. Zij zullen je sterker 
maken dan voorheen, zodat je je angsten kunt 
overwinnen. Maar het is ook tijd om terug te 
keren naar je geboortegrond en Pride Rock 
terug te nemen van Scar.

Maagd: 24 augustus – 23 september
Normaal gesproken let je goed op wat je 
uitgeeft, maar soms loont het de moeite om 
jezelf ook eens te verwennen. Koop gewoon die 
nieuwe gadget die je al een tijdje wil hebben. 
Dit zal ook je leven een stukje makkelijker 
maken. Overweeg je keuze wel goed, zodat je 
later niet voor onverwachte wendingen staat.

Weegschaal: 24 september – 23 oktober
Soms laat je je leven iets teveel bepalen door de 
cijfertjes. Probeer dit echter om te programmeren, 
zodat je iets realistischer kunt kijken naar het grote 
geheel in plaats van de kleine details. Probeer je 
wat meer af te sluiten van irrelevante data, zodat je 
met frisse moed er opnieuw tegenaan kunt.

Schorpioen: 24 oktober – 22 november
Maak die Duolingo-cursus, waar je ooit enthousiast 
aan begonnen bent, nou eindelijk eens af! Wat 
uitdaging voor je hersenen is altijd goed, en het 
kan goed van pas komen op vakantie. 15 minuten 
per dag is al voldoende om je niveau langzaam op 
te krikken. Anders staat de Duolingo-uil vannacht 
naast je bed…

Boogschutter: 23 november – 21 december

Pas op! Je bent deze maand extra gevoelig voor 

hackaanvallen. Zorg dus dat je een paar nieuwe 

wachtwoorden verzint, want hetzelfde wachtwoord 

voor elk account kan écht niet meer. Probeer je niet 

te laten manipuleren door mensen die iets van je 

willen, maar blijf sterk in je schoenen staan.
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Steenbok: 22 december – 20 januari

Hard studeren loont de moeite, maar soms is 

het belangrijk om even rust te nemen zodat je 

daarna er weer vol tegenaan kan. Kijk dus even 

wat kattenfilmpjes, of ga flink tekeer in Paint. 

Het is goed om je creatieve kant naar boven te 

halen ter afwisseling. Dit geeft je de 

mogelijkheid om met een ander blik naar je 

werk te kijken.

Waterman: 21 januari – 19 februari

Error 404: connection lost. Soms voelt het 

alsof je de connectie kwijtraakt met wat 

mensen om je heen. Verbreek dan de 

verbinding niet, maar blijf het opnieuw 

proberen. De moeite die je doet voor anderen 

zal beloond worden. Zorg dat ze er achter 

komen hoeveel je om ze geeft.

Vissen: 20 februari – 20 maart

Je vindt het leuk om veel tijd online door te 

brengen, maar hierdoor heb je meer kans om 

het slachtoffer te worden van een catfish. Pas 

op voor Nigeriaanse prinsen in je mailbox, of 

knappe mensen die ineens op instagram met je 

beginnen te praten. Wie weet is die leuke gast 

die je foto’s liket, helemaal niet wie je denkt 

dat het is!

Ram: 21 maart – 20 april

Al doet je sterrenbeeld anders vermoeden, jij 

zou wel wat extra RAM-geheugen kunnen 

gebruiken. Soms moet je te veel tegelijk 

verwerken, en dan kan het even wat te veel 

worden. Geen probleem, soms moet je gewoon 

even ctrl+alt+del gebruiken en wat rust 

nemen. Je hoeft niet alle taken tegelijk uit te 

voeren, soms moet je opnieuw beginnen bij 

nul.

Stier: 21 april – 20 mei
Je deelt je sterrenbeeld met Mark Zuckerberg, 
maar helaas ben jij niet altijd zo goed met 
moderne technologie. Je weet aardig de weg te 
vinden online, maar soms raak je de draad 
kwijt. Probeer dan rustig te blijven en niet 
gelijk je laptop uit het raam te smijten.

Tweelingen: 21 mei- 20 juni

Samen met je Netflix-account vorm jij een 

binaire eenheid. Jullie zijn onafscheidelijk, en 

elke dag weet je wel wat tijd ervoor vrij te 

maken. Probeer echter ook eens wat nuttigere 

websites te bezoeken, zoals Nestor of 

Duolingo. Als je dan een uurtje hard gewerkt 

hebt, mag je best weer een half seizoen Friends

kijken.
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“Volgens mij gaat dit over hand-oogcoördinatie, maar 
die hersencellen heb ik 60 jaar geleden al 
weggedronken.”
Jesse de Glint

Joeri: “We hadden na het toetje waterijsjes. 
Dubbellikkers.’’
Charlotte: “Dubbellikkers?! Dat zijn de beste likkers!’’

“RedakCie! Oh wacht, dat ben ik zelf.’’
Nienke Vogelzang

Karlijn: “Wat schuift het?’’
Leonie: “Mijn eeuwige dank.’’
Karlijn: “Oh, dat is niet zo lang meer dan.’’

“Nothing makes as beautiful lesions as bullets.” 
- Srdjan Popov
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Afscheid nemen bestaat niet

Nu de laatste tentamens bijna voorbij zijn. de eindejaarsbarbeque in zicht is en niemand al 
denkt aan het volgende academische jaar is het  voor ons tijd om afscheid te nemen...

Na een jaar van rare quotes verzamelen, horoscopen bedenken, mooie plaatjes van Chomsky
zoeken en maken, maar vooral schrijven en leuke onderwerpen en artikelen bedenken is het tijd 
om het stokje door te geven, maar aan wie?!

Als je bij nader inzien toch nog aan taalwetenschap wil denken in de vakantie en je hebt geen 
zin om boomstructuren te tekenen of vertalingen naar predikaat logica of misschien wel 
getypeerde lamba calculus te maken denk dan nog eens aan de Noam en dat je hier zelf aan mee 
kunt werken komend jaar! 

Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie en veel rust toe in de komende weken! En als je 
nog een hertentamen hebt, houd vol, het einde is in zicht!



Nawoord
Wij van de RedakCie hopen dat je weer van deze editie van de Noam hebt genoten. Nu is het tijd 

om lekker aan een cocktail te gaan (al dan niet met alcohol) en even fijn uit te rusten! We wensen 

jullie een hele fijne vakantie toe.

Heb jij ook een quote, meme, mop of zelfgeschreven stukje dat je graag met ons wil delen of in de 

volgende Noam wil zien? Of heb je gewoon zin om ons een lief berichtje te sturen? Wacht dan nog 

even, want ook de RedakCie gaat op vakantie!  Tegen de tijd dat de vakantie voorbij is zal een 

frisse en nieuwe RedakCie weer bereikbaar zijn via redakcie@twistgroningen.nl,.

Veel liefs,

Voor het laatst,

de RedakCie
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