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tekst Kees Kroot*

DE

J IS VAN JINGLE

Het is inmiddels zo’n 35 jaar geleden
dat ik door mijn ouderlijk huis liep,
hardop zingend: ‘Ik ben geen eendje,
anders kon ik wel zwemmen.’ Toen al
werd ik gegrepen door het snerpende
stemgeluid van Biotex, naar het gelijknamige handwaspoeder. Gek werden ze
ervan, mijn ouders en zussen, van dat
promotiesingletje (een soort hardware
mp3, zeg maar). Had mijn moeder gekregen van de kruidenier bij - jawel één pak Biotex.
Tien jaar later had ik ineens ‘een man,
een zoon en een hond’. Dat galmde
continu door mijn hoofd. En niet alleen
door míjn hoofd… Ik zal eens vragen of
mijn moeder vandaag de dag nog
steeds de was doet met Dixan.
‘Moemoe mama, we maken Domo-vla,
in die makkelijke pakken, mhoe.’ Een
aantal vrolijke koeien zong uit volle

borst deze aanstekende jingle. Geloof
me dat werkelijk alle kinderen hun
ouders de oren van hun koppen hebben
gezeurd in de supermarkt voor zo’n pak
heerlijke vla.
Eind jaren negentig werden we nog
regelmatig gebrieft à la ‘Randstad Uitzendburo-hoooo’. Om maar aan te geven dat de tekst nou ook weer niet te
ingewikkeld hoeft te zijn. Als de melodie
maar wordt opgepakt.
Want pas op! Wie kent niet de jingle
van Carglass - ‘Carglass repareert, Carglass vervangt’- en van Kruidvat - ‘steeds
verrassend, altijd voordelig’. Je kunt
ervan vinden wat je wilt, we kennen
deze jingles allemaal. Nu is er één groot
verschil: de melodie van laatstgenoemde volstaat, maar de Carglass-jingle
herken je niet zonder de tekst. En dat is
jammer.

Helaas bestaat er toch - overigens volledig onterecht - een soort minachting
voor de jingle, terwijl er dus genoeg
voorbeelden zijn, die ons op andere
gedachten zouden kunnen brengen.
Mijn handen jeuken om weer eens een
nieuwe jingle anno 2011 te maken. Ik
reken op jullie! Het laatste woord is dan
weer aan onze kinderen…
* Kees Kroot is eigenaar van Soundcircus.
In 26 afleveringen krijgen even
zoveel mensen de kans om via de
rijke wereld van www.reclamearsenaal.nl te kijken naar de historie.
Elke aflevering komt een nieuwe
letter aan bod. Deze rubriek wordt
samengesteld door Kees Sterrenburg.
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