
Ingepakt
de	meestgelezen	teksten	zijn	misschien	wel	de	

teksten	die	we	dagelijks	voorbij	zien	komen	op	

verpakkingen.	ze	moeten	de	consument	infor-

meren,	maar	ons	bovenal	verleiden.	hoe	gaat	dat	

in	zijn	werk?	arjen	van	veelen	gaat	het	na	in	deze	

nieuwe	maandelijkse	rubriek.		

Arjen van Veelen
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In de twee vorige afleveringen van 
deze rubriek ging het over ‘kalender-
rijtjes’, zoals kalender - kalende - 

kalend - kalen - kale - kal - ka - k. Ver-
volgens kwam de vraag op of het om-
gekeerde ook kon: rijtjes waarbij er aan 
de vóórkant van het woord steeds een 
letter af gaat.

 Zulke reeksen zijn er zeker, maar zo 
lang als de tot nu toe genoemde kalen-
der-rijtjes zijn ze niet. Thomas ten Cate 
en Hans Timmers stuurden er een van 
acht woorden in: graderen - raderen - 
aderen - deren - eren - ren - en - n. Ten 
Cate kwam ook met het even lange gla-
zuren - lazuren - azuren - zuren - uren - 

ren - en - n. Ook mogelijk zijn exempla-
ren die beginnen met braderen, smeieren 
(een dialectwoord voor ‘verpletteren’) 
en sluieren.
 Maar het kan ook met negen woor-
den, bewees Sander Waalboer, die daar-
bij het niet in Van Dale opgenomen 
maar wel bestaande woord evaderen 

teken: ‘?!’ Die combinatie is nieuw voor 
een merknaam. Uitroeptekens bestonden 
al wel: je hebt bijvoorbeeld JOOP! after-
shave en internetbedrijf Yahoo! Wat wil 
Ola hiermee uitdrukken?! Verbazing?! 
Twijfel?! Huh?! Een góúden ijsje?! 
 Sinds in 1987 de eerste Magnum 
verscheen, werden de ijsjes van “the 
world’s pleasure authority” steeds extra-
vaganter. Bijna elke zomer verscheen 
een nieuwe versie, zoals de “Ego” of de 
zevendelige serie “Seven Sins”. Mag-
num werd de Hummer onder de ijsjes, 
de absolute tegenpool van die andere 
Ola-klassieker: de Raket. Dat rood- 
oranje-gele Hollandse waterijsje wordt 
al sinds 1962 in nagenoeg ongewijzigde 
vorm verkocht. Volgens Ola zijn de 
vorm en de naam van de Raket geïnspi-
reerd op de ruimtevaarthype in 1962. 
Maar het raketje heeft verder weinig 
avontuurlijks; het is een calvinistische, 
verantwoorde versnapering van slechts 
44 calorieën (een ‘Raket Temptation’ of 
‘Raket Ego’ is ondenkbaar). De luxe-
trend van Magnum culmineerde twee 
jaar terug in de weelderige “Tempta- 
tion”, “met Belgische Callebaut-chocola-
de”. Die Temptation zat niet in een wik-
kel, maar in een bonbondoosje. En nu is 
er dus een ijsje in de vorm van een goud-
staaf. Een “een unieke limited edition”, 
de “overtreffende trap van Magnum”.

wat	is	er	zo	opmerkelijk	aan	stresssituatie?	wat	is	

het	langste	palindroom	met	afwisselend	klinkers	

en	medeklinkers?	zijn	er	meer	woorden	als		

arbeidsonrust	en	lateihout?	Om	dat	soort	vragen	

draait	het	in	de	tweemaandelijkse	rubriek		

‘spelen	met	taal’.

Spelen met taalRutger Kiezebrink

‘Kalenderrijtjes’

Magnum is een prachtige 
merknaam: het woord is ter 
zake (magnus betekent 

‘groot’ in het Latijn) en met wat ver-
beeldingskracht is het ook nog een 
klanknabootsing (als je langzaam ‘Mag-
num’ zegt, op z’n Engels, hoor je bij de 
overgang van de k naar de n het knap-
pen van de dikke chocoladelaag). Deze 
zomer ligt een nieuwe Magnum in het 
vriesvak, met op de verpakking heel 
groot vier letters en twee leestekens: 
“Gold?!” Het is een variant met “Mada-
gaskar-vanille”, een “swirl van karamel” 
en een laagje “goudkleurige melkcho-
colade”, zoals ijsmaker Ola het product 
beschrijft op www.olaverkoop.nl. Vol-
gens Ola is het “de overtreffende trap 
van Magnum: het eerste gouden ijsje 
ooit!”
 Goud wordt wel vaker in eten ver-
werkt om het chiquer te doen schijnen. 
In het kaneellikeurtje Gold Strike, bij-
voorbeeld, zit echt 24-karaats bladgoud 
verwerkt. En er zijn topkoks die met 
goud werken. Maar in deze Magnum 
ontbreekt edelmetaal. Als je de wikkel 
openscheurt, zie je slechts vanillegeel 
dat door zoutkristallen een beetje fon-
kelt. 
 Wel bijzonder is de tekst op de wik-
kel: achter het woordje Gold staat dus 
zowel een vraagteken als een uitroep-

 Maar misschien neemt Ola ons in het 
ootje. De gouden Magnum kost bij de 
Albert Heijn omgerekend slechts 82 
cent. Dat is weliswaar een dubbeltje 
duurder dan de “Classic”, maar vijftig 
cent goedkoper dan de Temptation. 
“Madagaskar-vanille” klinkt luxe, maar 
bijna alle vanille die geproduceerd 
wordt, komt uit dat land. Het nieuwe 
ijsje is geen overtreffende trap, maar 
een stapje terug. De Gold?! is blingbling 
van blik. Slim van Ola: een crisisijsje 
voor tijden van economische krimp. Een 
nep-Rolex met een knipoog. Toch?! En 
die gekke combinatie van leestekens op 
de wikkel? Misschien heeft die iets te 
maken met het notatiesysteem dat scha-
kers gebruiken: achter een verrassende 
zet noteren ze ‘!?’ en bij een twijfelach-
tige precies omgekeerd: ‘?!’ 

Magnum Gold?!
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(‘ontsnappen’) gebruikte: bevaderen - 
evaderen - vaderen - aderen - deren - eren 
- ren - en - n.
 Waalboer vond ook nog een mooi 
‘achterwaarts’ kalender-rijtje van der-
tien woorden, dat het record evenaart 
van kalmerendsten en kalenderenden (zie 
meinummer): patenterenden - patente-
rende - patenterend - patenteren - paten-
tere - patenter - patente - patent - paten 
(paat = ‘petemoei’) - paté/pâte - pat - 
pa - p.
 Hiermee wordt het onderwerp kalen-
der-rijtjes voorlopig afgesloten. Als er 
nog mooie voorbeelden opduiken, kom 
ik er nog weleens op terug.

Oproep: 
alfabetzinnen

In de bundel Toenemend feestgedruis 
(2004) van Drs. P staat het volgende 

gedicht:

Al bakt Charlotte dagelijks een friet
Grof happen in je keuken ligt me niet
Ook peuzelt Quinten rauwe suiker-

biet
Te Utrecht, vaak, waar Xerxes  

yoghurt ziet.

Het rijmt viervoudig, het is metrisch ge-
heel kloppend, maar dat is niet wat het 
bijzonder maakt. De titel van het ge-
dicht is ‘Ezelsbrug’, en daarbij wordt 
verwezen naar een voetnoot: “voor wie 
het alfabet niet kan onthouden”. Deze 
droge opmerking verklapt waar we mee 
te maken hebben: met een ‘alfabetzin’ 
(ook wel ‘alfabetische zin’ genoemd), 
een zin waarvan het eerste woord met 
een a begint en elk volgend woord met 
de volgende letter van het alfabet.
 Het lijkt me een leuke lezersoproep 
voor de vakantietijd: bedenk een mooi 
lopende, inhoudelijk niet al te onzinni-
ge alfabetzin. Een strenge eis daarbij: 
het vijfentwintigste woord moet begin-
nen met een i-grec, niet met een lange 
ij. (De meeste voorbeelden in de ‘Op-
perlandse’ boeken van Battus bevatten 
juist wel een woord met een ij.) Rijm is 
uiteraard leuk, maar niet verplicht. En 
eigennamen zijn niet verboden, maar 
hoe minder, hoe beter.
 Inzendingen zijn welkom via spe-
len@onzetaal.nl, per post (Onze Taal, 
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag) of via 
www.onzetaal.nl/spelen/alfabetzinnen.
php. Op die pagina vindt u al wat voor-
beelden, die de komende tijd zullen 
worden aangevuld met mooie vondsten 
van lezers. 

Leve het seksisme
Terug van een week in New York lees ik mijn achterstallige kranten. 

Over de olieramp in de Golf van Mexico en het aftreden van de Duitse 
bondspresident had ik al wel vernomen, maar niets over wat tezelfder-

tijd in Nederland gebeurde. In The new York Times geen letter over het seksis-
me van Balkenende.
 Onder de kop ‘Seksisme voor een miljoenenpubliek’ beschrijft Ewoud San-
ders in nRC Handelsblad van 31 mei jongstleden wat ik gemist heb: “Zo viel 
Balkenende lelijk door de mand door een akkefietje met RTL-presentatrice  
Mariëlle Tweebeeke.” Een wonderlijke woordkeus, gezien het vervolg van het 
bericht, maar ik citeer. “Tweebeeke vroeg hem tot driemaal toe welke ‘drie- 
partijencoalitie’ volgens hem het best zou zijn voor de economie. Na twee ont-
wijkende antwoorden zei Balkenende: ‘U kijkt zo lief.’ ”
 Einde verhaal. Het is zelfs zo kort, bedenk ik nu, dat ik mogelijkerwijs het 
bericht hierover in The new York Times over het hoofd gezien heb. Het com-
mentaar van Ewoud Sanders is: “Volkomen ondenkbaar dat hij zoiets tegen 
een man zou hebben gezegd. Seksisme vindt meestal achter de schermen 
plaats, maar hier werd het ons live voorgeschoteld, voor een miljoenenpubliek, 
door een zeer ervaren debater.”
 Dat Balkenende een ervaren debater is, lijkt me juist. Het miljoenenpubliek 
zal ook wel kloppen, en ik wil Sanders op zijn woord geloven dat Balkenende 
zoiets niet tegen een man gezegd zou hebben. Maar dat dit seksisme is, houd 
ik voor klinkklare nonsens.
 Het probleem met woorden als seksisme is dat de betekenis niet heel vast 
ligt. Behalve dan dat het afkeurenswaardig is. Van Dale kan ons niet helpen: 
“discriminatie op grond van geslacht” en “taaluiting die discrimineert op grond 
van geslacht”. Het woord discriminatie lijdt namelijk aan hetzelfde euvel. Het 
begint met edele verontwaardiging over kwalijke praktijken, maar omdat ieder-
een graag voor edel wordt aangezien, liefst nog een beetje edeler dan een  
ander, wordt de verontwaardiging bijna vanzelf steeds groter, en worden de  
afgewezen praktijken steeds talrijker. De samenleving, zou je kunnen zeggen, 
verandert op die manier de betekenis van het woord. En omdat iedere geest-
drijver, fanaticus en columnist mee mag doen, kan zo’n proces van betekenis-
verandering bizarre vormen aannemen. Dat is wat we hier zien. Fundamenta-
lisme is geen monopolie van enkele islamitische en gereformeerde groeperin-
gen, maar ook breed aanwezig onder antirookapostelen en seksismebestrijders.
 Als Balkenendes reactie seksisme was, dan ben ik ook een seksist. En ik 
hoop het nog heel lang te blijven.
 Het bedoelde interview heb ik niet gezien. Maar als het ging zoals Sanders 
beschrijft, dan zie ik twee mogelijke scenario’s. Ofwel Balkenende was werke-
lijk afgeleid door haar lief snuitje, wat menselijk is en niet tegen hem pleit, of-
wel hij was ontstemd omdat ze drammerig haar vraag herhaalde, waarvan hij 
zo duidelijk te kennen had gegeven dat hij die niet wilde beantwoorden. Als  
iemand een subtiele hint tot tweemaal toe niet begrijpt (of wil begrijpen), dan 
moet je het over een andere boeg gooien, bijvoorbeeld spelen alsof het eerste 
scenario plaatsvond. Een ervaren debater kan dat. Petje af.
 In hetzelfde bericht schrijft Ewoud Sanders over het nieuwe “Meldpunt 
Taal”; in het vorige nummer van Onze Taal werd er ook al over geschreven, 
want het genootschap werkt er ook aan mee. Een hoogst ongelukkig gekozen 
naam, lijkt me, gezien allerlei andere ‘meldpunten’, zoals die voor kindermis-
handeling, huiselijk geweld, fraude, overlast, en uiteraard discriminatie. Het is 
niet denkbeeldig dat menigeen ook seksismen gaat doorgeven aan dat nieuwe 
Meldpunt Taal. Ik zal mezelf maar vast melden, met opgeheven hoofd.

Joop van der Horst


