
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u dat ook wel eens? Dat u iets leest of ziet of hoort, 

waarvan u zegt: wat bedoelt de schrijver, vertoonder of 

spreker (alles in m/v) eigenlijk? Je krijgt dan een stukje 

Nederlandse taal te verwerken wat soms nergens op slaat. 

En vooral in de wereld van de reclame en advertenties is 

men daar sterk in.  

 

 
 

Zo las ik in een ‘gezondheids’-rugstabilisatoradvertentie dat 

voor veel mensen een comforture posture stabilisator het 

aangewezen apparaat om een goede lichaamshouding te 

krijgen. De reclame-uiting doorspittend kwam ik op de 

volgende betekenis: het is een ‘houdingscorrector’. Hoe dat 

ding werkt of wanneer je dat aanschaft en wel of niet 

gebruikt stond er helaas niet bij. Ik ging daarom eens voor 

de spiegel staan om te bekijken hoe mij lichaamshouding er 

uit ziet, maar ik kon met geen mogelijkheid ontdekken 

waarom ik een comforture posture rugstabilisator nodig zou 

hebben. Wellicht om me het gebruik van H & B. liposomale 

Gummies en Supplementen te verhinderen? 

Of kan ik daarvoor wellicht beter super callogeen voor 

gebruiken of Pataks,vega plant based tikka masala in huis 

halen. Het klinkt en ziet er wel erg gezond uit, maar dan blijf 

ik toch worstelen met de vraag: wat neem ik nu tot me? Is 

het echt gezond of moet ik aan kwakzalverij denken?  

 

Bijvoorbeeld aan het gebruik van vijverplanten die alleen in 

helder water gedijen? Of is misschien Undurraga Reserva 

meer aan te bevelen? Het slot van mijn overwegingen was 

uiteindelijk gewone andijviestamppot met spekjes gebrui-

ken. Of misschien knijpfruitjes?! 

 

In de folders van diverse supermarkten kom je ook de meest 

vreemde etens- en drinkwaren tegen onder het motto van 

‘maak kennis met de laagste prijs’ Kijk, dat wekt natuurlijk 

meteen de vraag op wat dat is en hoe doe je dat. Ik heb 

werkelijk het ganse wereldwijde web afgezocht, maar kon 

nergens niets ontdekken, zelfs niet met behulp van de 

computationele wetenschap. Hallo, wat is dat dan. Heel 

eenvoudig: wetenschap met behulp van wiskundige model-

len en berekeningen, meestal met de computer.  

 

 

 

Ik heb al met heel wat mensen kennis gemaakt, maar nog 

nooit met ‘de laagste prijs’. Zou dat te maken kunnen 

hebben met het ‘geboortemaand effect’? Je geboortemaand 

heeft daarbij invloed op wat je doet en hoe je het doet. Dus 

heeft het feit dat ik in oktober geboren ben invloed op wat 

ik in de maand mei doe?  

Bij de vogels schijnt dat niet het geval te zijn. Want die 

leggen allemaal, met uitzondering van de koekoek en de  

griet, hun ei in de meimaand en die twee anderen niet. Maar 

dat weet u al vanaf kindsbeen.  

 

Trouwens, de folderwereld is een onverzadigbare bron van 

merkwaardig en vreemd taalgebruik. Zo probeerde men mij 

in een supermarktfolder te lokken met de volgende aan-

bieding: Vlotte jurk met € 15,00 korting en gratis levering. 

Kijk dat is nu eens voordelig. Eerst € 15,00 korting en dan 

krijg je hem nog gratis geleverd ook.  

 

Alleen vraag ik me dan of je dat kleedje kunt wassen met 

Witte Reus Spring Rain Briljant Gel. En pas je daarbij je 

haardos aan met ‘Loreal Paris Age Perfect, Excellense en 

Préference’ haarkleuring? En gebruik je daarbij op een 

warme, bloedhete dag ter verfrissing een Helado? Dat is ijs 

op z’n Zuidamerikaans in de smaken pineapple daquiri, 

duclche de leche karamel en pisco soure met limoen. Is dat 

daquiri wellicht een vruchtdragende plant met mono-florale 

Harlekijn rozen, waarvan de prijzen ‘door het dak’ gaan?  

 

Daarmee bezig zijnde concludeer dan dat volgens de PZC 

bij al dat je zelf iets afvragen ‘de tijd dan sowieso tergend 

sloom gaat’.  

 

Nu ik aan het einde van dit gespinsel gekomen ben vraag ik 

me af: Begrijp ik nu zelf wat ik en derden in hun folders 

bedoelen? Ik heb deze gedachtegang al enkele malen terug-

gelezen en aangepast, maar ik snap er ‘tittel noch jota’ van 

en vraag me zelf nog steeds af:  

Wat bedoelt u?           
Augustinus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De column ‘Hersenspinsel’ wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes 

en verschijnt digitaal 2 x per maand 

 


