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alledaagse geheimen wordt deze con-
structie gebruikt. Neem dit recept van 
culinair schrijfster Janneke Vreugden-
hil. Ze onthult hoe je een cake bakt met 
courgettes en olijfolie. “Dat klinkt mis-
schien bizar,” schrijft ze, “maar geloof 
mij nou maar: hij is verrukkelijk.” 
 Grappig genoeg wordt de construc-
tie ook omgekeerd gebruikt: om aan-
dacht te vragen voor nep-ontboezemin-
gen. Want in het geval van de Belgische 
bloemsilo’s is de schrijver juist bang dat 
zijn lezers het níét gek vinden wat hij 
gaat zeggen. Hij schrijft daarom “Het 
klinkt misschien gek”, en hoopt dat wij 
ademloos doorlezen. 
 Misschien is er nog een tweede ver-
klaring voor de gek klinkende bloemsi-
lo’s. Want de constructie ‘Klinkt mis-
schien gek, maar …’ wordt inmiddels 
zó vaak gebruikt dat die een betekenis-
loos stoplapje lijkt te zijn geworden. Op 

een internetforum voor aquariumlief-
hebbers: “Het klinkt misschien heel 
gek, maar eigenlijk vind ik deze bak 
wel klein voor maanvissen.” (Let hier 
trouwens ook op de gekke combinatie 
van het afzwakkende woordje mis-
schien en het versterkende heel.) Op 
Gezondheidsnet.net: “Het klinkt mis-
schien gek, maar van thee uit mokken 
drinken krijg je sneller meer vocht bin-
nen” [dan van thee uit kopjes – AvV]. 
Of op een reisforum: “Klinkt misschien 
heel gek, maar kijk eens op Easyjet, 
voor heel weinig heb je een retourtje 
Barcelona, of London.” En op de dis-
cussiesite van Viva: “Ik zocht meer uit-
daging, klinkt misschien gek, maar ik 
had het gevoel dat ik een beetje stil-
stond qua kennis.” 
 De uitdrukking ‘Klinkt misschien 
gek’ lijkt een cliché dat, klinkt mis-
schien gek, nauwelijks nog betekenis 

heeft. Binnenkort wordt het dus wel-
licht normaal om te zeggen: “Schat, 
klinkt misschien heel gek, maar ik ga zo 
effe boodschappen doen.” 
 Terug naar Van Hanegem. Het inter-
view in het AD ging over het EK voetbal 
in Portugal, in 2004, waar hij assistent 
was van bondscoach Dick Advocaat. De 
twee kregen mot. Van Hanegem blikt te-
rug op de affaire: “Ik vroeg af en toe of 
ik ook eens een training mocht geven. 
Dat klinkt misschien gek, maar ik vond 
dat leuk, trainen met de beste spelers 
van het land. Maar van mijnheer Advo-
caat mocht dat niet.” Hier gebruikt Van 
Hanegem dat “Klinkt misschien gek, 
maar …” sarcastisch, volgens mij. Maar 
dat klinkt misschien heel gek.  

Van Arjen van Veelen verschijnt eind deze maand 

bij uitgeverij Augustus de essaybundel Overruste-

loosheid, met daarin ook essys over taal.

Kent u rijtjes woorden als kalen-
ders - kalender - kalende - kalend 
- kalen - kale - kal - ka - k? En 

hoe lang kunnen zulke ‘kalender-rijtjes’ 
zijn? Dat was de vraag in de vorige af-
levering (februari/maart).
 Hans Wijdeveld leverde onder meer 
het rijtje geleide - geleid - gelei - gele - gel 
- ge - g. Een mooi rijtje, dat nog verder 
uit te breiden is; namelijk met geleiden, 
geleidend en geleidende (sommige stof-
fen zijn ‘geleidend’), en de vergrotende 
trap daarvan in twee vormen: geleiden-
der en geleidendere (‘nóg geleidendere 
metalen’). Ziedaar een kalender-rij van 
twaalf woorden.
 Die lengte is ook haalbaar als je ge-
bruikmaakt van aanvoegende wijzen 
(dat zijn vormen zoals helpe) en tegen-
woordige deelwoorden in drie varian-
ten: op -nd, op -nde en op -nden (zoals 
helpend, helpende en het zelfstandig ge-
bruikte helpenden: ‘zij die helpen’). Bij 
het werkwoord meesteren (‘meester zijn, 
bevelen’) levert dit twaalf woorden op: 
meesterenden - meesterende - meesterend 

- meesteren - meestere - meester - meeste - 
meest - mees - mee - me - m. Dat geldt 
ook voor bolsteren (‘van de bolster ont-
doen’) en polsteren (‘in het water slaan/
roeren’). Losse letters tellen bij dit soort 
puzzeltjes ook als woorden.
 Maar het principe is ook toe te pas-
sen op het werkwoord kalenderen (‘de 
zakking van een heipaal aantekenen’), 
dat nog een letter langer is dan meeste-
ren, bolsteren en polsteren. Het voorlopi-
ge kalender-rij-record staat daarmee op 
dertien woorden: kalenderenden - kalen-
derende - kalenderend - kalenderen - ka-
lendere - kalender - kalende - kalend - ka-
len - kale - kal - ka - k. Het zou om die 
reden overigens toepasselijk zijn als ka-
lenderen óók ‘kalender-rijtjes maken’ zou 
betekenen. Mensen die zich daarmee 
bezighouden, waren dan ‘kalenderen-
den’.
 Rob van den Berg wist op een andere 
manier een twaalf woorden lange rij te 
maken. Hij begint met kalmerendere en 
kalmerender: iets kan kalmerend zijn 
(‘een kalmerende werking’), iets anders 

nog kalmerender (‘een kalmerendere 
werking’). Een erg mooie vondst.
 Dezelfde lengte is mogelijk als je be-
gint met (de) kalmerendste - (het) kal-
merendst - (iets) kalmerends. Wie vindt 
dat ook mensen kalmerend kunnen zijn, 
kan met kalmerenderen en/of kalme-
rendsten beginnen en zo het kalender-
rij-record van dertien woorden evena-
ren.

Toch heb ik het idee dat het langer moet 
kunnen, en mooier. Ook ben ik be-
nieuwd naar omgekeerde kalender-rij-
tjes: rijtjes woorden waarbij juist aan de 
vóórkant steeds een letter verdwijnt. 
Twee voorbeelden: verover - erover - ro-
ver - over - ver - er - r en woester - oester 
- ester - ster - ter - er - r.
 De kalender-rij-zoektocht gaat dus 
nog even door. Inzendingen zijn wel-
kom via www.onzetaal.nl/spelen/kalen-
der.php, via spelen@onzetaal.nl en per 
post: Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL 
Den Haag. In het zomernummer de uit-
slag en een nieuwe oproep. 
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