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Kort 4

Interview 6
Cultuurfilosoof Ad Verbrugge over reclame

Oud & Nu 12
De andere ogen van ontwerptalent 
Joris Laarman

Favoriete Design 14
Ora-ïto en Maarten Baas ‘hacken’ cultuur

Issue 16
De kwaliteit van traagheid

Top 40 Aller Tijden 20
Voorafgegaan door Creatie’s eigen top 5

Oogst 26
Het beste ingezonden werk van de 
afgelopen tijd

Junior 53
De map van een jonge creatief beoordeeld

Buitenland 56
Het beste werk uit Ierland

Aanbevolen 62
Gilda en 23 andere tips

Column 65
Nick Klinkert bericht uit New York

Post-its 66

O p 29 februari 2004 zat ik televisie te kijken en zapte doelloos van zender naar
zender, tot ik per ongeluk stuitte op een interview met Ad Verbrugge in VPRO’s
Tegenlicht. In een verbluffend staaltje gedachtegymnastiek legde Verbrugge

moeiteloos verbanden tussen thema’s als media, reclame, popmuziek, consumptie,
religie, geweld en vrijheid. Zo werd ik ook geconfronteerd met het idee dat mijn ver-
veeld zappen wellicht een exponent was van een schijnvrijheid, opgelegd door een
doorgeslagen consumptie- en entertainmentmaatschappij. Als gasthoofdredacteur
zag  ik mijn kans schoon om Ad Verbrugge zijn visie te laten geven op de rol van de
creatieve sector in een maatschappelijke en culturele context.
De niet-nieuwe maar wel zeer actuele trend ‘slow’ blijkt een logische en gepaste
reactie op een snelle zapcultuur, die zijn beperkingen steeds duidelijker laat zien.
Designcriticus Louise Schouwenberg maakt in haar artikel over slow een scherpe
analyse van dit begrip. Ik hoop dat dit nummer van Creatie laat zien dat als er 
één rol is weggelegd voor creatieven in de commerciële sector, dat het die is om te
zorgen dat merken en bedrijven een betekenisvollere rol gaan spelen ten opzichte
van maatschappelijke en culturele vraagstukken. Waarbij het interessant is om te
bedenken dat creatie en consumptie letterlijk tegenovergestelde processen vormen.

Frank Tjepkema
Samen met Janneke Hooymans oprichter van Tjepkema Studio, verbonden aan 
ontwerperscollectief Droog Design, docent aan de Rietveld Akademie en bestuurlid
van de stichting voor Nederlandse vormgeving Premsela

Credits
Swatch Originals & Skin
Creatie Swatch Zwitserland

[zie Oogst p. 29]
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DE KINDEREN
VAN HET STORMT
Volgens loopbaanmagazine Carp* is Het Stormt

uit Rotterdam, met zijn opvallende eigen, histo-

rische huisstijl, het coolste bureau van

Nederland - voor Doom & Dickson en Keja

Donia. Hoe creatief zijn het bureau en creatief

directeur Jef Poldervaart?

Is creativiteit cool?

‘Het woord cool vind ik meer iets voor kinderen.

Mijn zoon van 6 bezigt het vaak wanneer hij

naar Nickelodeon zit te kijken. Ik vind creativiteit

leuk en inspirerend, niet zozeer cool dus. Wat

een stom woord eigenlijk, cool.’

Wat maakt jullie bureau creatiever dan andere?

‘Bij ons is creatie niet alleen een praatje en

plaatje, maar een manier van denken en doen.

Ook voor de receptioniste, ook voor de junior

account, voor iedereen.’

Wat is jullie creatiefste campagne?

‘Wij hebben geen creatiefste campagne, al onze

campagnes zijn met veel liefde en creativiteit

gemaakt, al onze kinderen zijn ons lief.’

Wat maakt jou creatiever dan anderen?

‘Misschien ben ik wel helemaal niet creatiever

dan anderen, het is geen wedstrijdje. We sturen

ook nooit werk op naar awards of dergelijke. Het

interesseert me geen bal wat andere creatieven

van mij vinden.’

Wanneer ben je op je creatiefst?

‘Op afroep.’

Hoe ‘voed’ jij jezelf wat dat betreft?

‘Met seks.’

Kortom, wat is voor jou creatie?

‘Wat er van seks kan komen. Kinderen dus, die

soms “cool” zeggen.’

Jef Poldervaart in typische Het Stormt-stijl

Nicotinepleisters, -kauwgom, Alan Carr, acupunctuur. Er is al heel wat bedacht
om mensen van het roken af te krijgen. Zo vlak voor de maand van de goede voor-
nemens, waarin veel rokers ongetwijfeld weer een poging zullen wagen om te
stoppen, komt (eenmans)concept- en ontwerpbureau MCC&O met een nieuw
alternatief, in de vorm van een heuse asbak.
Het lijkt tegenstrijdig, maar deze asbak, de Quitray, zou het roken wel eens af
kunnen leren. Althans, dat denkt bedenker en ex-roker Mark van der Vlis. De
Quitray heeft namelijk de vorm en kleur van menselijke longen. ‘Wanneer de
roker zijn peuk uitdrukt, is het net alsof hij deze in zijn eigen longen uitmaakt;
de asbak kleurt letterlijk zwart door de smeulende as. Dat roken ongezond is, kan
niet zichtbaarder worden gemaakt.’ Van der Vlis bedacht Quitray al toen hij op de
kunstacademie zat. ‘Ik heb het idee nu gepatenteerd en produceer het in eigen
beheer, want partijen als Stivoro en de Hartstichting waren niet geïnteresseerd. Ik
heb de Quitray zelf overigens nooit nodig gehad, ik ben gewoon van de ene op de
andere dag gestopt.’ De Quitray is te bestellen via www.quitray.com. [SvN]

DELTA LLOYD
VS

CENTRAAL BEHEER

QUITRAY!

If you can’t beat ‘em, join ‘em, moeten Poppe van Pelt, Diederick Hillenius, Michael
Jansen en Bas Korsten hebben gedacht, toen ze gezamenlijk het nieuwe bureau
Selmore oprichtten. Bij iedere ADCN-uitreiking was er wel een onderonsje tussen de
teams om elkaar te feliciteren met weer een aantal gewonnen Lampen. De ‘competi-
tie’ werd onder andere gespeeld via de klanten Delta Lloyd en Centraal Beheer, een
strijd die Van Pelt en Hillenius glansrijk wonnen als het op het aantal prijzen aan-
komt: zij wonnen tien Lampen en vijf Leeuwen voor Delta Lloyd tegen vier Lampen
en een Leeuw voor Centraal Beheer. Toch wisten Jansen en Korsten een aantal gevoe-
lige klappen uit te delen. Door bijvoorbeeld wél met een geslaagd idee met vader en
zoon Max en Bram Moszkowicz te komen. Hillenius: ‘Poppe en ik hadden heel lang
nagedacht over een idee met hen, maar kwamen er niet uit. Niet lang erna kwam
hun commercial, waarvan het idee wel klopte. Daar baalden wij wel van.’ Waar
Hillenius en Van Pelt helemaal zuur van waren, was dat hun toenmalige rivalen met
‘Rio’ de Gouden Loeki wegkaapten, vlak voor hun ‘Parade’. ‘Dat was ook geen leuke
avond’, bekent Hillenius.
Korsten op zijn beurt: ‘Ach, wat ons betreft gaat de vergelijking tussen Delta Lloyd
en Centraal Beheer sowieso mank. In tegenstelling tot Poppe en Diederick waren wij
namelijk niet eindverantwoordelijk voor de klant. In totaal hebben we maar vier
films gemaakt en geen enkele printuiting. En trouwens, we hebben niet eens echt
ons best gedaan.’ [SvN]
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WHAT’S 
IN A NAME?
Onlangs is eennieuwenaam.nl, Het
Netwerk voor Naamcreatie, van start
gegaan. Geen namen-, geen merkenbu-
reau, maar uitsluitend creatieven die zich
in naamgeving hebben gespecialiseerd:
tekstschrijvers, designers, conceptden-
kers. De creatieve kern bestaat uit tekst-
schrijver/initiator Louk Löb en vormgever
Jeroen Vellekoop, beiden ex-O&M.
Naamcreatie is in Nederland nog een vrij
onbekend fenomeen. Dit in tegenstelling
tot de VS waar ‘naming’ vanaf de jaren
veertig uitgroeide tot een serieus vakge-
bied, met bureaus als Rivkin & Associates
en A Hundred Donkeys. Löb: ‘Voor het ont-
wikkelen van een merk- of productnaam
wordt hier nog vaak het reclamebureau
ingeschakeld. Maar hoewel er zeker copy-
writers zijn die een goede naam kunnen
bedenken, is naamgeving een specialisme,
niet iets wat je “erbij” doet. Het heeft eer-
der raakvlakken met design, taalbeschou-
wing en architectuur.’ 
Bovendien heeft naamgeving specifieke lin-
guïstische en culturele implicaties, aldus
Löb. ‘Vaak blijkt pas na jaren dat een naam
toch te veel out-of-the-blue of te modieus is
gekozen. En er gaat ook wel eens wat mis.
Toen Mitsubishi zijn terreinwagen “Pajero”
noemde, vergat men te checken of de naam
in het Spaans wel zo macho klonk als
beoogd. Vrij vertaald stond het voor “ruk-
kertje”. En in Nederland kennen we Fiat
Croma en Yorin, dat als “urine” klinkt in
het Engels, als smakelijke voorbeelden.
Naamontwikkeling vraagt dan ook om
gerichte creativiteit.’

De nieuwste limited edition Calvé BBQ-
sauzen Party King & Party Queen (zie
Oogst p. 50) moet het doen zonder ver-
dere communicatie. Is dat niet wat veel
gevraagd van het design in het al over-
volle schap? 
Pablo van Gastel, strateeg van Mountain
Design, dat verantwoordelijk is voor de
flesjes: ‘Het was een strategische keuze
van de klant. De eerste limited edition
sauzen Beauty & Beast werd nog wel
ondersteund met tag-ons, een eigen site
en Boomerang-kaarten, maar King &

Queen (met een vleugje sambal, respec-
tievelijk champagne) moeten zichzelf
bewijzen. Hoe ze dat moeten doen?
Behalve door lekker te smaken, uiterlijk
tegelijk zoveel mogelijk tegenovergesteld
te zijn aan elkaar én samen op te vallen.
Ze staan naast elkaar in de schappen bij
de overige BBQ-sauzen.’ 
Hoe denkt de ontwerper, de Française
Claire Morelli, erover? ‘Ik heb geprobeerd
zo direct en slim mogelijk te communi-
ceren. Zo heb ik met het mannelijke
zwart en oranje, dat uiteraard verwijst

naar jullie Koningshuis, gekozen voor
krachtige kleuren en net als in het Calvé-
logo een leeuw gebruikt in de “konink-
lijke”, bijna kitscherige emblemen.
Daardoor vallen ze niet alleen op in de
schappen, maar staan ze op tafel ook wel
zo stijlvol. Als ik eerlijk ben kijk ik voor-
al esthetisch naar de potentie van een
product. Denk je trouwens niet dat men
het vreemd vind dat ik als Française ver-
pakkingen van het oer-Hollandse Calvé
ontwerp?’

ESTHETIEK ALS ENIG COMMUNICATIEMIDDEL

In het vorige nummer van Creatie stonden
- in Oogst - het oude en nieuwe logo van
voetbalclub ADO Den Haag. Dit tot grote
schrik van freelance ontwerper Allard

Boterenbrood, die niet erg te spreken is over
het niveau van het gemiddelde voetbalclublogo. Hij
restylede op eigen initiatief de logo’s van alle 37
clubs uit het betaalde voetbal, die te zien zijn op
Voetballogo.nl. ‘Elke zondagavond om 7 uur, met
het bord op schoot voor de televisie, slaat de erger-

nis weer toe. De logo’s van professionele voetbal-
clubs lijken uit de tijd te komen dat emblemen nog

door de voorzitters zelf op een regenachtige namid-
dag in elkaar werden geknutseld. Maar amateur-
voetbal werd profvoetbal, en we rijden nu in boli-
des met satellietnavigatie, bellen mobiel en
schaffen op zaterdagmiddag een nieuwe combi-
magnetron aan, terwijl de emblemen anachronis-
men zijn.’ Boterenbrood heeft vooral gelet op de
‘dynamiek’ van het logo: dat ze ook heel klein kun-
nen worden afgedrukt en met één kleur op ver-
schillende achtergronden. ‘Mijn logo’s zijn geloof-
waardiger, professioneler. Ach, ik laat gewoon zien
hoe het ook kan. Wat mijn eigen favoriet is?
Feyenoord, dat logo heb ik als eerste gerestyled.’

Tegen de klok in: de gerestylede en officiële logo’s van respectievelijk ADO en Feyenoord

‘VOETBALLOGO’S UIT DE TIJD’
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ervoor dat mijn gedachtegoed door de
media te zeer wordt gereduceerd tot
oneliners. Anderzijds zijn de media
noodzakelijk, omdat het wel degelijk
mijn bedoeling is een debat los te
maken.’

Kunt u uw visie in het kort toelichten?
‘Ik zie genoemde maatschappelijke ten-
densen als uitingen van een desintegre-
rende gemeenschap, van een cultuur op
drift, zoals ik schrijf. Hoe belangrijk
“culturele vorming” van mensen is,

blijkt bij uitstek uit de huidige proble-
men rond integratie. Mijn centrale
gedachte daarbij is dat de hedendaagse
nadruk op het vrije individu te absoluut
wordt gesteld - ook in juridische zin -,
waardoor intermenselijke verhoudingen
onder druk zijn komen te staan. Zo leidt
deze cultus van subjectieve “zelfbevredi-
ging”, van de continue honger naar

lethargie, ontstaat er daardoor een letter-
lijk ontwortelde leefwereld met het
imago als hoogste goed. Kijk, naar David
Beckham: het ultieme icoon, zonder dat
hij ook maar iets te melden heeft.’

Wat is de rol van de media en de vercom-
mercialisering daarbij?
‘De media creëren die virtuele ruimte

spanning, ertoe dat het concept van vol-
wassenheid, van geestelijk groeien, in
toenemende mate zijn betekenis verliest.
Sterker nog, alles wat niet past in het
huidige, opgeklopte individuele vrij-
heids- en geluksideaal - zoals tegensla-
gen, die toch echt bij de eigenheid van
het leven horen, of gebonden zijn -
wordt als het even kan vermeden.’

Hoe uit dat zich volgens u in de heden-
daagse geluid- en beeldcultuur?
‘Daarvan zijn voorbeelden te over in 
de commerciële pop-, film- en video-
spelletjesindustrie. Je kunt dit probleem
dan ook niet los zien van de technologi-
sche ontwikkeling van onze cultuur, die
een enorme plaats in ons leven heeft
ingenomen. Die ontwikkeling heeft
geleid tot een virtuele biotoop of leefwe-
reld op zich, waarin we - dat geldt ook
voor mezelf - dag in dag uit achter aller-
lei apparaten zitten en onszelf kunnen
terugtrekken in onze eigen belevingswe-
reld, waarin de schijn van individuele
vrijheid en geluk wordt opgehouden.
Behalve het gevaar van vervreemding
van het feitelijke bestaan in een gemeen-
schap, met al zijn gebruiken, symbolen
en tradities, en het gevaar van fysieke

In zijn boek ‘Tijd van onbehagen’ schetst 
sociaal-cultureel filosoof Ad Verbrugge een
somber beeld van de huidige maatschappij
en de rol van reclame, die ‘bijna per 
definitie doet alsof er in het leven geen
vuiltje aan de lucht is’. Bestaat er zoiets 
als geëngageerde reclame? En biedt 
creativiteit nog enig soelaas? [door Nils Adriaans]

‘WE LEVEN IN EEN 
SCHIZOFRENE WERELD’

Fo
to

gr
af

ie
: T

es
sa

 P
os

th
um

a 
de

 B
oe

r

I
N

T
E

R
V

I
E

W

E en interview?’, reageert Ad Ver-
brugge aanvankelijk ambivalent.
Hij lijkt gepreoccupeerd te zijn.

Nu goed, op voorwaarde dat zijn boek
- met als ondertitel ‘filosofische essays
over een cultuur op drift’ - wordt gele-
zen, wil hij zijn licht wel laten schij-
nen op de rol van commerciële com-
municatie in de hedendaagse
maatschappij. Eenmaal aangeschoven
voor het vraaggesprek blijkt
Verbrugge, met sonore stem, een
explicateur pur sang te zijn, genuan-
ceerd en uiterst bedachtzaam: na elke
vraag sluit hij de ogen, lijkt hij in
trance te raken, waarna de zinnen er
een voor een uitrollen.

U wordt veel benaderd door de media.
Waarom is dat zo, denkt u?
‘Omdat thema’s die ik aan de orde
stel, zoals zinloos geweld en de multi-
culturele samenleving, nu erg spelen
en er niet zoveel mensen zijn die der-
gelijke thema’s in een bredere context
kunnen duiden. Het is duidelijk dat
vroegere uitgangspunten niet meer
goed werken en er behoefte is aan een
meer fundamentele bezinning. In dat
opzicht ben ik niet verbaasd over de
hoeveelheid reacties, al waak ik

‘

‘De hedendaagse nadruk op het vrije individu wordt te 

absoluut gesteld, waardoor intermenselijke verhoudingen

onder druk zijn komen te staan’
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van ons bestaan en suggereren een
boodschap van “echte” vrijheid en geluk
die in hoge mate uitgaat van de subjec-
tieve beleving van individuen, die tege-
lijk door de media commercieel wordt
uitgebuit. En geld speelt in de “virtuele”
wereld in zoverre een bepalende rol dat
zowat alles te koop is; er bestaat geen
absolute waarde meer. Natuurlijk is geld
noodzakelijk als ruilmiddel, het is
onmisbaar voor een gezonde maatschap-
pij, zoals de oude schoenmaker in het
dorp al deel uitmaakte van een geld-
economie. Maar hij was tevens lid van
een sociaal verband.
‘In de steeds virtueler en abstracter wor-
dende wereld is de economische relatie
tussen mensen vooral commercieel van
aard, waarbij het eigen welzijn voorop
staat, en liefst anoniem, wat uitbuiting
vergemakkelijkt. Paradoxaal genoeg
wordt ook de keuzevrijheid erdoor aan-
getast. Als ik zie wat mijn dochtertje
voorgeschoteld krijgt via de media en
haar “peer-group”, die werd op een gege-
ven moment doodgegooid met K3. Haar
zogenaamde behoeften worden voor een
groot deel al bepaald door die leefwe-
reld. Het idee van keuzevrijheid als libe-
rale legitimatie van reclamegeweld is
wat dat betreft een illusie en er schuilt
het gevaar in van enorme immoraliteit.’

Ik durf het bijna niet te vragen, maar
vindt u commerciële communicatie ook
immoreel? In uw boek schrijft u:
‘Reclame doet bijna per definitie alsof er
in het leven geen vuiltje aan de lucht is’.
‘Nee nee, ik vind reclame niet als zoda-
nig immoreel. Reclame is inherent aan
de moderne technologische leefwereld
en de vrije economie. Daar kun je niet
omheen. Wat je je wel kunt afvragen is
welk beeld er wordt geprojecteerd. Als
reclame mij niet alleen informeert, maar
mij tevens in een bepaalde levensvorm
dwingt die niet met de aard van het wer-
kelijke menselijke leven correspondeert,

varieert van een politicus die zich bij
Barend & Van Dorp moet “verkopen”,
tot een agressieve mediastrategie waar-
mee de publieke opinie kan worden
gemanipuleerd. In een verregaande
liberalisering, zonder tegenwicht van
hechte, sociale verbanden, kan de
democratie een speelbal van propagan-
da worden. Met alle gevolgen van dien.’

En design, een vakgebied dat doorgaans
meer naar kunst neigt, hoe kijk u daar
tegenaan?
‘Dat is een moeilijk onderwerp. Ik denk
daarbij in eerste instantie aan architectuur
en dan moet ik bekennen dat sommige

dan draagt reclame bij aan de vervreem-
ding. En daar zijn voorbeelden van te
over: van vaders die steeds maar weer
als sukkels worden geportretteerd, jonge
vrouwen die elkaar benijden om hun
jurk of Marco Borsato die een zak chips
steelt van een oud vrouwtje. Ook al ligt
het er soms dik bovenop, daarmee breek
je immanente waarden af en creëer je
uiteindelijk lege, blasé omgangsvormen.
‘Dat neemt niet weg dat ik sommige
reclames wel erg geslaagd vind. Zoals
die van Delta Lloyd met die jongens in
die auto. Het gaat me ook niet om het
uitbannen van reclames, maar om het
evenwicht in het beeld. Wat het even-
wicht is in de Delta Lloyd-reclame? Het
zijn allemaal typetjes, leuk onschuldig
gemaakt, zelfs die grote negers. Het

heeft iets absurds, is net even anders, en
het blijft vooral vriendelijk.’

Regisseur Eddy Terstal, die zich als links-
libertijn tevens politiek roert, zei in
Creatie #1: ‘Moreel zie ik geen enkel
bezwaar in de combinatie tussen politiek
bedrijven en commercials maken.
Iedereen onderschrijft inmiddels wel het
sociaal-kapitalisme als motor van onze
samenleving’. Wat vindt u daarvan?
‘Ik ben het er in zoverre mee eens dat
er geen alternatief is; het communisme
heeft immers gefaald. De vraag is
alleen wat precies het “sociale” van
kapitalisme is – en in het verlengde

daarvan commerciële communicatie -,
afgezien van het scheppen van werkge-
legenheid. Wat sociaal wenselijk is of
niet hangt immers af van een begrip
van de deugdelijkheid van de gemeen-
schap. Dat mis ik nogal eens in de poli-
tieke stellingname versus de markt: een
beeld van het aangename leven in een
gemeenschap, hoe dat eruit zou moe-
ten zien. Je kunt je afvragen of dat in
de context van commercie moet gebeu-
ren, die vermenging van sferen die
elkaar bijten. Of de commercie moet
zelf natuurlijk willen veranderen.
‘Hoe dan ook is de vraag wat op termijn
de weerslag zal zijn van het levens-
ideaal dat wordt uitgedragen door de
huidige media. Het verandert namelijk
ook het karakter van de politiek. Dat

‘Een bus mag geen bus meer

zijn, maar wordt een medium

voor hitsige reclames’

‘Als reclame mij niet alleen informeert, maar mij tevens in 

een bepaalde levensvorm dwingt die niet met de aard van 

het werkelijke menselijke leven correspondeert, dan draagt 

reclame bij aan vervreemding’
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W FAVORIETEN VAN EEN FILOSOOF

Welk boek is u het meest dierbaar: 
‘Boze Geesten, van Fjodor Dostojewski, voor
een inzicht in de psyche van terroristen.’
Welke film : ‘Dekalog, van de Poolse regisseur
Krzysztof Kieslowski, tien grootse films 
[over de Tien Geboden, red.] met minimale
middelen.’
Kunstwerk: ‘Werk van de Duitse dichter
Friedrich Hölderlin (1770-1843).’
Muziek: ‘Van Bach tot Bob Dylan.’
Tv-gids: ‘VPRO Gids.’
Wie is uw inspirator: ‘Aristoteles, Hegel.’
Wat is uw favoriete plek: ‘Oefenruimte van
mijn band.’

Ad Verbrugge (1967) is universitair hoofddocent sociale en culturele wijsbegeerte aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Van 1994-2002 was hij verbonden als docent wijsgerige ethiek aan de
faculteit wijsbegeerte te Leiden waar hij in 2002 de Leidse universitaire onderwijsprijs won. In
1999 promoveerde hij aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven op de ‘Verwaarlozing
van het zijnde, een kritisch commentaar op Heidegger’s Sein und Zeit’. Hij publiceerde onder
andere over Aristoteles, Hegel, Kierkegaard, Heidegger en maatschappelijke thema’s als zinloos
geweld, en voorjaar 2004 verscheen van zijn hand de bundel ‘Tijd van onbehagen - filosofische
essays over een cultuur op drift’, waarin hij ingaat op prangende maatschappelijke thema’s als
geweld en straf, oorlog en terrorisme, de vorming van Europa, de multiculturele samenleving en
de verhouding tussen religie en cultuur. 
In samenwerking met VPRO’s Tegenlicht maakte hij in 2004 tevens de documentaire ‘Bevangen in
Vrijheid’, waarin hij aan de hand van verschillende televisie- en filmfragmenten kanttekeningen
plaatst bij het moderne vrijheidsbegrip. 
Ad Verbrugge is getrouwd, vader van twee kinderen en woont in Leiden.

ruimtes dermate “leeg” en liefdeloos
ogen, dat ik me kan voorstellen dat men-
sen daar gewelddadig van worden. En
andersom! Het heeft veel met aandacht te
maken. Wat mij nogal eens opvalt is dat
gebouwen, bruggen en pleinen niet inspe-
len op de natuurlijke omgeving, maar
puur op de computer worden ontworpen
en zomaar worden neergezet. Dat creëert
ook een vorm van vervreemding en roept
bijna op tot onverschilligheid.’

Zou je ook agressief kunnen worden van
een verpakking?
Lacht: ‘Nou, waar ik vooral grote moeite
mee heb is dat we dingen niet meer kun-
nen laten zijn wat ze zijn. Een bus mag
geen bus meer zijn, maar wordt een
medium voor hitsige reclames. Ik kan me
zo langzamerhand voorstellen dat een
kind niet meer gewoon een bus tekent,
maar eentje met reclame. En veel bill-
boards zijn schreeuwerig, op het neuroti-
sche af, net als veel verpakkingen. Nee, ik
zie weinig stijl, weinig balans tussen het
product het product laten zijn en tegelijk
de aandacht van de consument trekken.
Douwe Egberts vind ik wat dat betreft nog
wel een goed voorbeeld: een eigen beeld-
merk dat toch chique is. Dat pak, dat is
toch schitterend?’

Kan sociaal geëngageerde reclame
eigenlijk bestaan?
‘Dat moet mogelijk zijn. Al roepen
media inmiddels onvermijdelijk op tot
een bepaald soort presentatie van de
reclame, want je moet immers opvallen -
het feit alleen als dat het geluid van
commercials harder is dan van de televi-
sieprogramma’s. Reclame die ons net zo
zou “dwingen” even rustig te worden,
zou al een verademing zijn.’

Als u het voor het zeggen had, hoe zou
deze branche zich dienen op te stellen?
‘Dat is niet aan de branche alleen, maar
aan de samenleving in haar geheel. Er

moet eerst een zekere consensus zijn
tussen de politiek, producenten en con-
sumenten dat het anders moet, dat het
technologisch economisch bestel aan
een grondige herdefiniëring toe is en dat
er meer evenwicht moet komen tussen
de mens en de natuur en mensen onder-
ling. Dat is evenwel niet iets wat zich
zomaar laat afdwingen, daar is een haast
spirituele omslag voor nodig van de hele
mensheid.’

Kan creativiteit daar een rol in spelen?
‘In mijn optiek ondermijnt een con-
sumptieve en op (virtuele) beleving
gerichte samenleving uiteindelijk de
menselijke creativiteit. Een op gemak
gerichte, extraverte levenshouding waar-
in men steeds afhankelijker wordt
gemaakt van verstrooiing en uitwendige
prikkelingen heeft namelijk tot gevolg
dat mensen minder goed in staat zijn om
een eigen, innerlijke wereld te scheppen.
Tijdverdrijf is evenwel het tegendeel van
creatie, dat is “de-creatie” of ontzieling
en in de kern verveling. Terwijl creati-
viteit de kern is van een vitale gemeen-
schap. Dus ja.
‘En dat bestaat niet primair uit het
maken van nieuwe dingen, maar in het
bezielen van de eigen wereld dus, in
plaats van daar continu uit te willen
vluchten. Dat kan op verschillende wij-
zen en blijft niet beperkt tot ons stan-
daardbegrip van creativiteit - het begint
al bij de opvoeding van kinderen, het
vormgeven aan het huiselijk leven, de
omgang met mensen, maar inderdaad

ook met het scheppen van kunstwerken
tot en met design en desnoods reclame.’

Over de maatschappelijke rol van recla-
me gesproken: wat vindt u van een even-
tueel verbod op reclame voor roken,
alcohol en fastfood?
‘We leven in een schizofrene wereld.
Enerzijds worden we door media voort-
durend aangesproken op consumptie 
en maximale behoeftebevrediging.
Anderzijds worden we weer terechtge-
wezen op kwalijke gevolgen van een
consumptieve levenshouding. Het pro-
bleem zit hem niet primair in de
genoemde producten, maar vooral in de
mate en vorm waarin we ze gebruiken.
We hebben dus vorming nodig en niet
alleen waarschuwingen.’

Kan het tij nog worden gekeerd?
‘Dat zal de tijd moeten uitwijzen. Maar
het is een illusie om te denken dat wij
eindeloos, zorgeloos op deze voet verder
zullen leven. We vergrijzen in een angst-
aanjagend tempo, het onderwijsniveau
gaat kwalitatief achteruit, er is sprake
van een sterke erosie van de gemeen-
schapszin en zo kan ik nog wel een tijd-
je doorgaan; dat zal op niet zo’n lange
termijn weerslag hebben op onze wel-
vaart. Er kan ook een massale walging
opkomen ten aanzien van het huidige
leefklimaat. Misschien zijn we dat punt
wel aan het bereiken, want het onbeha-
gen is op dit moment groot.’

En in hoeverre zouden creatieven vol-
gens u kunnen bijdragen aan zo’n omme-
keer?
‘Door, voor zover mogelijk, in ieder
geval de intentie te hebben mensen tot
zichzelf terug te brengen en hun verant-
woordelijkheid voor de wereld duidelijk
te maken. Het zou al mooi zijn als ze dat
af en toe lukt.’ 

Waarop Verbrugge zijn ogen weer opent. 

‘In mijn optiek ondermijnt 

een consumptieve en op 

(virtuele) beleving gerichte

samenleving uiteindelijk de

menselijke creativiteit’
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‘Ik heb nooit een bepaalde voorkeur voor
reclame gehad. Verpakkingen kunnen
supermooi en -interessant zijn, maar als
kind wilde ik toch echt liever uitvinder -
“mad scientist” in tekenfilmtermen - wor-
den of de muziek in. Achteraf gezien is
de keuze voor design wel een goede
geweest; design is een mooie mix tussen
cultuur, techniek en verwondering. Ik
kom uit een klein dorp in de Achterhoek

en ben niet bepaald opgegroeid tussen de
gadgets en reclames. Misschien is dat de
reden dat ik er nu des te meer interesse
voor heb en er met andere ogen naar kan
kijken. Inmiddels vind ik reclame wel
interessant om van te leren. Steeds vaker
gaat reclame namelijk verder dan design
of kunst. Ik zie branding vooral als
krachtige “laag” die een ontwerp nodig
heeft om te overleven.’

Hoe kijken jonge creatieven naar het vak
toen en nu? Ontwerptalent Joris Laarman
(1979), die in 2003 cum laude afstudeerde
aan de Design Academy Eindhoven en stage
liep bij gasthoofdredacteur Frank Tjepkema,
vertelt hoe hij naar het vak kijkt en wat en
wie hem toen en nu inspireerden.

‘IK KIJK MET
Toen
‘Wat mij uiteindelijk, denk ik, concreet
tot design heeft aangetrokken, heeft te
maken met mijn voorliefde voor science-
fiction en geschiedenis. Vernieuwende
films als Metropolis (uit 1927, red.),
Blade Runner, The Fifth Element en Dark
City fascineerden mij enorm. Maar ook
de Bauhaus-ontwerpen vond ik super-
interessant. Waarschijnlijk omdat wat in
die tijd, in de jaren twintig van de vorige
eeuw, door die school werd gemaakt toen
nog echt sciencefiction was. Bovendien
kwam de sterke beeldtaal van Bauhaus-
design voort uit een toenmalig ideaal, dat
betere architectuur uiteindelijk zou lei-
den tot een betere wereld. Dat maakt het
nog interessanter. Dat wist ik destijds
overigens nog niet, maar ik voelde blijk-
baar wel dat er meer mee aan de hand
was. De beeldtaal van Bauhaus roept
namelijk gewoon: “Kijk naar mij, ik ben
interessant!”’

Bauhaus: koffie- en theeservies, Marianne Brandt
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Nu
‘Als je het hebt over wat mij nu inspi-
reert dan komt dat zelden uit de de-
sign- of reclamehoek. Ik denk dat dat
ook dodelijk zou zijn voor het vak,
wanneer je gaat navelstaren. Wel denk
ik dat kunst, design en reclame veel
met elkaar gemeen hebben - qua
impact. Wat ik nu bijvoorbeeld erg
interessant vind, is werk van kunste-
naars als Joep van Lieshout en John
Körmeling. Uiterlijk nauwelijks met
elkaar te vergelijken, laten zij beiden
een totaal bizarre, nieuwe wereld zien
vol iconen, symboliek en verwonde-
ring. Het werk van Van Lieshout lijkt
heel intuïtief, absurdistisch en rauw,
maar er zit weldegelijk meer achter
dan wat je ziet. En dat van Körmeling
is meestal veel minder onlogisch dan
het lijkt. Juist omdat er achter hun
“vervreemdende” werk een grotere
wereld schuil gaat, heeft het zoveel
impact.’

Utopian Dog House uit 2002, Joep van Lieshout  Bron: Atelier Van Lieshout

ANDERE OGEN’

Modular House Mobile uit 1996, Joep van Lieshout  Bron: Atelier Van Lieshout
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E r zijn genoeg voorbeelden van
samenwerkingsverbanden tussen
grote merken en beroemde, ‘ge-

arriveerde’ individuen. Om een paar
recente voorbeelden te noemen: Marc

Newson ontwerpt schoenen voor
Nike, Tracey Emin tassen voor
Longchamps, Philippe Starck een
computermuis voor Microsoft, Karl
Lagerfeld een kledingcollectie voor

H&M. Deze allianties zijn gebaseerd
op het principe van co-branding, de
merkwaarde van het individu straalt
af op de merkwaarde van het merk en
omgekeerd. Maar voordat je als indi-
vidu de status hebt bereikt, die zo’n
win-win-situatie tussen muis en oli-
fant mogelijk maakt, moet er eerste
heel wat gebeuren. Als startende ont-
werper heb je natuurlijk nog niet de
nodige status. Je kunt hier jaren aan
werken, óf je past guerrillatechnieken
toe om het wat sneller te laten ver-
lopen.
Dat is wat de Franse ontwerper Ora-
Ïto (1977) een paar jaar geleden deed
en de Nederlander Maarten Baas

Hoe ga je als startende ontwerper aan de slag
om je positie te veroveren ten opzichte van
de steeds groter wordende conglomeraties
van producenten en merken? Kleine creatieve
eenheden blijken uitstekend in staat om op
te vallen met spraakmakend werk. [door Frank Tjepkema]

CULTUURHACKERS

Parfumverpakking Adidas, Ora-Ïto (2004)
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(1978) nu aan het doen is. Zoals een
grafitti-artiest in zekere zin het
publieke domein ‘hackt’ om een
spreekbuis af te dwingen voor zijn
werk, heeft Ora-Ïto dit op corporate
niveau gedaan door middel van
‘reclamevervalsing’. Ongevraagd
heeft hij in 1998 als student een serie
producten ontworpen voor grote mer-
ken, die in reclamevorm werden
gepubliceerd dankzij een bevriende
journalist. In plaats van te worden
aangeklaagd door die bedrijven werd
hij vervolgens gevraagd om voor hen
nieuwe producten te ontwerpen. De
hype is voorbij maar Heineken en
Adidas staan bij hem in de rij met

opdrachten. (Ito Morabito, zoals Ora-
Ïto officieel heet, ontwierp onder
meer Heineken’s aluminiumflesje en 
parfumverpakking voor Adidas.)
Daarnaast, met een vergelijkbare
mentaliteit maar tegenovergestelde
stijl, neemt Maarten Baas bestaande
designklassiekers, waaronder Charles
R. Mackintosh’s ‘1902 Hill House 
1 chair’, steekt ze simpelweg in brand
om ze vervolgens te voorzien van een
laagje polyester, waarna ze weer
bruikbaar en verkoopbaar zijn.
Je kunt geen groter contrast vinden
tussen de gestroomlijnde retro-futu-
ristische stijl van Ora-Ïto en het
gecontroleerd destructieve werk van

Maarten Baas, die inmiddels ook
wereldwijd aandacht geniet met zijn
meubels. De een hackt merken en de
andere design-iconen, en beiden heb-
ben binnen maanden, in plaats van
jaren, en ieder op hun eigen manier,
een plek in de frontlinies van het vak
afgedwongen.
Kleinschaligheid is vaak een voor-
waarde voor creatie die conventies
doorbreekt. Het zou mij dan ook niks
verbazen als Maarten Baas binnen-
kort wordt benaderd door bijvoor-
beeld een groot modemerk om hun
producten te verbranden. Omdat de
olifant uiteindelijk niet zonder de
muis kan. 

‘Where There´s Smoke’, Maarten Baas (2004). Fotografie: Bas Princen
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DE KWALITEIT

In ons jachtige bestaan groeit het ver-
langen naar vertraging, verdieping en 
kwaliteit. Ook in reclame en design klinkt
een pleidooi voor kwaliteiten die zich al 
eeuwenlang bewezen hebben. [door Louise Schouwenberg]

Op de befaamde Salone Internazionale
del Mobile, afgelopen voorjaar in
Milaan, presenteerde Droog Design

zich onder het motto ‘Go slow’. Go Slow
was een opmerkelijke boodschap in de
hectische designwereld, maar wel goed
getimed. Want op velerlei terreinen is er
een oplevende aandacht voor traditie en
ambacht.
Wie ons enkele decennia geleden had
gemaand vooral kalmer aan te doen was
ongetwijfeld meewarig aangekeken.
Producten waren binnen no-time geda-
teerd en traagheid paste helemaal niet bij
de dynamiek en het tempo van de
moderne tijd. Maar vijftien jaar later is
vertraging niet alleen acceptabel gewor-

den, het is zelfs uitermate hip. 
Uit onderzoeken blijkt dat Nederlanders
steeds vaker grijpen naar Nederlandse
merken die zich van oudsher beroepen
op hun ambachtelijke kwaliteit (koffie
van Douwe Egberts, chocolade van
Verkade, dropjes van Klene). Nog opmer-
kelijker is de groeiende populariteit van
ambachtelijke producten en tijdrovende
productieprocédé’s die geen connectie
hebben met de bekende merken. 
Eind vorige eeuw dook de term ‘slow’
voor het eerst op in de culinaire wereld,
waar gelijkgestemden zich verenigden
onder de naam Slow Food, de stroming
die het gebruik van natuurlijke ingre-
diënten en ambachtelijke bereidings-

wijzen propageert. Slow Food vond aan-
vankelijk vooral weerklank in Italië,
maar inmiddels groeit de belangstelling
ook in andere landen voor producten uit
de zogenaamde ‘Ark van de Smaak’, het
kwaliteitslabel van Slow Food. 
Een voorbeeld in eigen land is Proef,
gevestigd in Rotterdam. De bakkerij
annex restaurant is een initiatief van ont-
werpers Marije Vogelzang en Onno
Donkers en bakker Piet Hekker. Wat
Proef bijzonder maakt is de aandacht
voor alle aspecten die met voedsel te
maken hebben. Vogelzang noemt zich
dan ook voedseldesigner. ‘Bij eetontwerp
worden ingrediënten ingezet als materi-
aal en gelden smaak, textuur en beleving
– naast vorm en functie – als belangrijke
criteria tijdens het ontwerpproces.’ 

Handschrift
De oplevende aandacht voor traditie en
ambachtelijkheid heeft zich niet beperkt
tot voedsel. Borduren, weven, keramiek,
glasblazen, een keur aan oude technie-
ken is weer van stal gehaald door de 
huidige generatie productvormgevers.
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VAN TRAAGHEID

De sporen van het ambachtelijke procédé
sieren hun stoelen, lampen, vazen, en
decoratiepatronen. 
Het tijdperk van de neutrale, perfect
gladde huid van het industriële product
lijkt voorbij. Kleine onnauwkeurigheden
en gebreken, de sporen van het produc-
tieproces, het persoonlijke handschrift
van de maker zijn weer en vogue. 
De herwaardering van  traditionele tech-
nieken en verwijzingen naar het verle-
den, zien we ook terug in het werk van
Nederlandse ontwerpers. Niet alleen bij
coryfeeën als Hella Jongerius, Marcel
Wanders, Frank Tjepkema, Jurgen Bey,
Ineke Hans en Job Smeets, maar ook bij
jongere ontwerpers als Wieki Somers en
Joris Laarman. 
Zoals het Nederlandse ontwerpers
betaamt, geven ze in hun werk direct of
indirect ook commentaar op industriële
perfectie, snelheid, ongebreideld consu-
mentisme. Een van de bekendste voor-
beelden is nog steeds de ladenkast van
Tejo Remy (1991) die simpelweg oude
lades aan elkaar vastbond en daarmee te
kennen gaf dat alles eigenlijk al aan-

wezig is. Van recenter datum zijn de ver-
brande designklassiekers van Maarten
Baas. Hij stopte net op tijd het verbran-
dingsproces en voorzag de meubels ver-
volgens van een beschermende laklaag -
een regelrechte ‘vadermoord’. 
Commentaar levert ook productontwer-
per Agnes van Beekveld die verganke-
lijke, verroeste flesjes ontwierp als ver-
pakking voor haar cosmeticalijn.
Expliciet hekelt ze daarmee de wildgroei
in het streven naar ‘perfecte’ gezichts-
contouren en toont de schoonheid van
ouderdom en vergankelijkheid. Minder
kritisch ten opzichte van de designpro-
fessie maar wel refererend aan het verle-
den zijn de kommen van Bas van
Warmoeskerken. Hij ontwierp een serie
replica’s van oude keramische kommen
uit zijn geboortestad Bergen op Zoom.
Het keramische ambacht moest hier jaren
geleden wijken voor de industrie, maar
Van Warmoeskerken besloot met hoog-
waardige plastic varianten weer aandacht
te vestigen op de traditie. Het eindresul-
taat roept enige verwarring op: ogen-
schijnlijk zware gebruiksschalen blijken
vederlichte, esthetische kopieën die met
een aardige knipoog naar de historie
naadloos bij de huidige tijd passen.

Truttig
Ambachtelijk is van oudsher geassocieerd
met begrippen als decoratief, ruraal,
lokaal, verleden, terwijl we industrie
koppelden aan technologie, functiona-
liteit, urbaan, globaal, toekomst. Al die
begrippen zijn im- of expliciet verbonden
met waardeoordelen. Zo gold ambacht
voor de aanhangers van vernieuwing als
truttig en gedateerd terwijl technologi-
sche innovatie juist als vooruitgang werd
gezien. Het ‘andere kamp’ draaide de
boel om en omschreef industrie als kil en
onbezield en ambacht als authentiek,
echt, natuurlijk. 
Maar nu de innovaties elkaar in snel-
treinvaart opvolgen en globalisering alle
grenzen dreigt te slechten, zijn ‘oud’ en
‘nieuw’ relatieve begrippen geworden.
Innovatie betekent niet meer per se ver-

betering. Ambacht betekent niet meer
per se truttig en gedateerd, het woord
verwijst simpelweg naar een specifieke
productiemethode. 
Daarnaast is een andere ontwikkeling
van belang: het verdwijnen van het
onderscheid tussen snelle, goedkope
industriële massaproductie en arbeids-
intensieve, dure ambachtelijke pro-
ductiemethodes. De industrie levert ook
verfijnde, op individuele wensen toe-
gesneden producten, terwijl arbeidsin-
tensief handwerk betaalbaar is geworden
door het uitwijken naar lagelonenlan-
den. In de mode- en productvormgeving
leidt deze ontwikkeling tot een toene-
mende vermenging van verschillende
technieken. Machines worden ingezet
waar snelheid is geboden, handwerk
waar aandacht en unieke ingrepen zijn
gewenst.
Zelfs in grafische vormgeving – hét ter-
rein bij uitstek waar globalisering voor
snelheid, standaardisering, kostenbespa-
ring heeft gezorgd - wordt anno 2004
weer geëxperimenteerd met tijdrovend
handwerk. Zo tekent Hansje van Halem
nieuwe fonts met een ontwerpmedium
dat jarenlang wegkwijnde in de la: het
potlood. Iedere individuele letter geeft ze
een eigen karakter mee dat grotendeels
schuilt in de duidelijke zorg die eraan
besteed is. Dezelfde Van Halem zorgde
ook voor de belettering van het eerder
genoemde tentoonstellingsconcept Go
Slow van Droog Design voor de Salone di
Mobile in Milaan. Om de inhoud te
onderschrijven borduurde ze elke letter
handmatig.

Luxe
Hoe nieuw is de Slow-boodschap? Er
waren altijd al mensen die een vurig plei-
dooi hielden voor vertraging, voor kwa-
liteit die met traditie gepaard ging, voor
een bezinning op de werkelijke waarden
in het leven. De boodschap is dus niet
nieuw maar maakt juist in deze tijd meer
indruk dan ooit tevoren. 
Dat globalisering tegenreacties zou
oproepen, was te verwachten. Dat de

Roestproject ‘Vergankelijkheid’ van Agnes van Beekveld
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Een van de weinige reclamebureaus in wiens
werk regelmatig wordt opgeroepen het toch
vooral rustiger aan te doen, is KesselsKramer.
Zoals in een eerder stadium al voor voormalig
klant Novib (‘Doe niets’) en op dit moment 
via de dagdroom-campagne voor Diesel (zie
Oogst) en ‘Lang leve de luiheid’ van Bol.com. 

In hoeverre heeft het bureau de slow-beweging
omarmd?

Strategy director Matthijs de Jongh: ‘Op zich
onderschrijven we het gedachtegoed van slow,
om in deze razendsnelle wereld soms een stapje
terug te doen. En daar nodigen we consumenten
namens een merk ook graag toe uit. Aan de
andere kant houd ik me hart vast dat dit niet een
zoveelste vluchtige trend is, die oproept tot een
nieuwe, massale vorm van hedonisme. Terwijl
het een randvoorwaarde zou moeten zijn voor
duurzaamheid als oprechte, structurele tegenbe-
weging.’

De Jongh wijst in dat kader op de omarming van
‘authenticiteit’ door de reclamewereld. ‘Wat je
nu ziet, is veel gemaakte authenticiteit, als cos-
metische laag over een merk en producten.
Zoals in de mode, met “voorgedragen” kleding,
alsof het oud is. Ook Diesel maakt zich daar
schuldig aan. Een ander voorbeeld zijn Italiaanse
pastasauzen die zogenaamd door Italiaanse
mama’s zijn gemaakt.’
Wat KesselsKramer en slow betreft, noemt De
Jongh de campagne ‘Hoe groot is jouw wereld?’
voor Novib van enkele jaren terug als meest
sprekende voorbeeld. ‘Terwijl charitatieve instel-
lingen er alles aan doen mensen te mobiliseren,
ging het bij ons eens niet alleen over gironum-

mers. Wij zeiden: “Doe niets. Sta even stil en kijk
om je heen naar wat je hebt”. De huidige cam-
pagne voor Bol.com is wat dat betreft meer iro-
nisch bedoeld, al is het wel zo leuk mensen aan
te moedigen zonder gewetensproblemen lui te
zijn. En Diesel is een geval apart, met elk halfjaar
een andere campagne. Maar het klopt: we spo-
ren nu aan te dagdromen.’

Verder ziet De Jongh nog niet veel ‘slows, als
randvoorwaarde voor duurzaamheid en daarmee
kwaliteit’ terug in reclame. Nee, de huidige
oproep tot ‘go slow’ behelst meestal niet meer
dan genieten en is daarmee vooral oude wijn
(lees: hedonisme) in nieuwe zakken.

‘Het klinkt zwaar op de hand, maar binnen
KesselsKramer zijn wij altijd op zoek naar enige
betekenisgeving. Dat kan zijn met een eigen
merk als Do, met producten die onaf zijn en men-
sen zelf moeten “afmaken” (samen met Droog
Design exposeerde KesselsKramer enkele jaren
geleden bijvoorbeeld op de Salone di Mobile in
Milaan een stoel met een te korte poot, red.). En
zelfs de huidige Reaal-campagne overstijgt
humor door mensen te laten nadenken over wat
een verzekering eigenlijk inhoudt, namelijk een
risico-inschatting. Al mag humor best leidend
zijn, want dat kan ook heel goed werken. Dat is
het mooie aan dit vak: het is niet te vangen.’ [NA]

SLOW ALS RANDVOORWAARDE

economische expansie van het Westen
niet eindeloos door zou gaan hield enke-
le jaren geleden niemand voor mogelijk,
maar achteraf gezien valt de recessie wel
degelijk als een logische ontwikkeling te
verklaren. En dan is er nog de toene-
mende vergrijzing van de wereldbevol-
king in dit deel van de wereld, een ont-
wikkeling die vraagt om een
herwaardering van de kwaliteiten die
met ouderdom geassocieerd kunnen
worden. 
Door een samenspel van al die factoren
is traagheid meer dan een ouderdomsge-
brek, meer dan het adagium van de
India-toerist die plotseling het licht heeft
gezien, meer dan een therapeutische
boodschap voor mensen met een burn-
out of andere welvaartsziekte. 
Het is ook onzinnig om de oproep tot
verlangzaming en de groeiende popula-
riteit van tijdrovende ambachten af te
doen als nostalgisch verlangen naar een
verleden waarin alles beter was; dat
heeft immers elke generatie zonder suc-
ces beweerd. Tradities komen juist opti-
maal tot hun recht omdat zij een plek
krijgen binnen de moderne samenle-
ving, langzaam krijgt pas betekenis in
relatie tot snel, net zoals lokaal is gere-
lateerd aan globaal. Omgekeerd betekent

globaal pas iets als we ons bewust zijn
van lokaal, en het heden wordt rijker als
we de voordelen van het verleden mee-
nemen.
Binnen de context van de westerse
samenleving hebben we in de afgelopen
eeuw grenzeloos geconsumeerd, om ver-

volgens te ervaren dat levenskwaliteit en
consumptie niet zonder meer samenval-
len. Wellicht kunnen we daarom, bín-
nen de context van de snelle moderne
samenleving, op dít moment in de tijd,
vertraging associëren met luxe en hand-
werk met aandacht en kwaliteit.
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TOP 5
‘Olifant’ van Nestlé Rolo uit 1996, 

van de hand van het toenmalige
Ammirati Puris Lintas, is gekozen 
tot beste commercial aller tijden. 

Op de volgende pagina’s een over-
zicht van de Top 40 Aller Tijden, 
op deze pagina’s Creatie’s eigen 

top 5 én verliezer.

EENVOUD BOVEN HUMOR

Marfred Reerds (1964), artdirector Raadhuis voor cre-

atieve communicatie:

‘1. Fiat Panda. Moeder van alle leuke en leuk bedoel-

de reclamespotjes. Iedereen vond hem leuk, en

wist ook nog waar het over ging. Geen ingewikkel-

de auto, met dito humor. De presentatie van een

pretentieloos koekblik. Dat doe je dus zo.

2. Grolsch’ Draaiorgelmaker. Waar de concurrent op

gezelligheid inzette, wist Grolsch zich met deze

benadering de grachtengordel binnen te beugelen.

Mooie beelden, goed gecaste “vakmannen” die het

thema boven het droogbloemniveau uittilden.

3. Zwanen van de KLM. Prachtig, heel gracieus en

opvallend doordat er geen enkel beeld aan te pas

komt over verre landen, wildlife of zelfs iets van

service. En dan ook nog betrouwbaar gevonden

worden. Is er ook niet zoiets mogelijk voor de NS?

4. Postbank met 15 miljoen mensen. Spotje om onge-

geneerd blij van te worden. Laat middels een ver-

scheidenheid aan mensen zien hoe toegankelijk de

Postbank wel niet is. En met de juiste tekst en op de

juiste toon: vriendelijk, met licht zelfspottende

ondertoon. Tot de verschijning van die afschuwe-

lijke blauwe leeuw was de Postbank van iedereen.

5. Delta Loyd’s Parade. Prachtig bedacht en uitge-

voerd. Ondanks dat de boodschap verpakt is, is het

onmiskenbaar Delta Lloyd. Zelfde humor, net even

anders als altijd. De commercial is als een mop die

je kunt blijven horen.

McDonald’s is een dissonant. “Ze zei meneer tegen

me”. Nou en? Vals Amerikaans sentiment.’

‘ZE ZEI MENEER TEGEN ME. NOU EN?’

Uit een lijst van 140 televisiecommercials - alle winnaars van een gouden Lamp,

Effie of Gouden Loeki - koos een vakjury, bestaande uit meer dan 50 vakmensen

en voorgezeten door Ster-marketingdirecteur Peter Boots, eerder dit jaar de 40

beste commercials aller tijden. Afgelopen september kon het Nederlandse

publiek al zijn stem uitbrengen, die voor slechts 30 procent bepalend zou zijn -

‘omdat het publiek makkelijker de leukste kiest, terwijl andere criteria ook een

belangrijke rol spelen’. Maar ook met de stem van de vakjury bleek de uiteinde-

lijke winnaar dus een overwegend grappige commercial te zijn.

Creatie, op haar beurt, vroeg vijf creatieven - jong/oud, man/vrouw,

groot/klein/lokaal bureau - en één adverteerder om hun top 5 samen te stellen en

één commercial te noemen die volgens hen absoluut niet thuishoorde in de top

40. Opvallend genoeg werd de officiële winnaar niet eenmaal genoemd (!),

‘humor binnen reclame een goedkope vorm van entertainment’ genoemd en pre-

valeerde vooral eenvoud.

Creatie’s winnaar? Kraanvogel van Sony, ex aequo gevolgd Evert van Benthem

van Calvé Pindakaas, Ben’s introductiecommercial en ‘Schat, staat de Bokma

koud?’. Postbank’s 15 miljoen mensen werd, als enige, tweemaal genoemd als

dissonant.

Frank de Weijer (1975), copywriter Bureau

Pindakaas:

‘Goeie reclame is simpel, helder en eerlijk. Als de

oprechte boodschap dan ook nog eens fijn, fris en ori-

gineel is vormgegeven, is een concept geslaagd. Ik

heb mijn top 5 volgens deze criteria, dus wars van

bureaupolitiek, samengesteld.

1. Kraanvogel van Sony. Voor mij het allerbeste voor-

beeld van de kracht van eenvoud. Alleen de bood-

schap en niks anders. Schitterend. Zo’n commercial

hopen we allemaal ooit eens te maken.

2. Evert van Benthem van Calvé. Gedateerd, maar tijd-

loos. Dit is een commercial met een oer-Hollandse

en doodeenvoudige boodschap, die nog waar is

ook. Direct en eerlijk, en daarom werkt hij nu nog.

3. Goal! van Calvé. Opnieuw is het de ongecompli-

ceerdheid die deze film mooi maakt. Klein en eerlijk.

Ik krijg er bijna heimwee van naar vroeger. Wel

jammer dat de actieregel “Wie is er niet groot mee

geworden?” gaandeweg is veranderd in “Hoe groot

wil je worden?”.

4. Dwergen van Mazda. Geen woord teveel.

5. Schat, staat de Bokma koud? van Bokma Jenever.

Geweldige regel. Ook Bokma houdt het simpel.

Welke niet thuishoort in de top 40? De commercial

van Hak met Martine Bijl. Er is naar mijn smaak iets te

enthousiast geprobeerd om zieltjes voor het merk te

winnen. Doorzichtig cabaret, ondanks dat ik wel

gecharmeerd ben van de pay-off “U moet de groeten

van Hak hebben”. Dat dwingende toontje vind ik wel

lekker.’

‘DE BOODSCHAP EN NIKS ANDERS’
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Diddo Velema (1977), artdirector bij

Laboratorivm+Mountain:

‘Met alle respect voor de ideeën en makers kijk ik

liever naar de toekomst van reclame dan een top 5

te noemen van reeds gemaakte commercials die het

goed hebben gedaan en veelal gebaseerd zijn op

humor. Aangezien ik humor binnen reclame (met bij-

behorende repetitie) vrij snel een goedkope vorm

van entertainment vind worden, blijft er met een

lichte uitzondering van Delta Lloyd’s Kunstschaatser

en Haai van de Gouden Gids niet veel over. Guhl’s

Second Nature en Kraanvogel van Sony vallen bij

mij in betere smaak, want ik hou van ideeën waarin

de natuur een rol speelt. En de breed neergezette

campagne van Ben met zijn krachtige artdirectie

blijft in mijn hoofd zitten. Ik kijk vooral uit naar een

nieuwe generatie reclamemakers met spannende

initiatieven die ook buiten het reclameblok liggen,

want ik kan vandaag de dag eerlijk gezegd geen

enkel blok uitzitten.’

Jodi Koenders (1977), artdirector Lowe:

‘Dit is echt ondoenlijk! Het is appels met peren ver-

gelijken en er zijn er veel te veel, veel te goed. Maar

als ik dan echt moet kiezen:

1. Museum van Centraal Beheer. Nog steeds verba-

zingwekkend en jaloersmakend.

2. Ben’s introductiecommercial. Niet zozeer vanwege

deze ene commercial, als wel vanwege het feno-

meen Ben. Dat vond ik uniek.

3. Calvé Pindakaas. Met de “jonge” Evert van

Benthem. Ik was 10 en geloofde echt dat dat Evert

was. Dat doe ik eigenlijk nog steeds.

4. Bommetje van Melkunie. Met de grappigste spo-

kesperson ooit.

5. Mazda en de dwergen. Een autoreclame zonder

auto, maar mét zes dwergen. Dat vind ik nog

steeds briljant.

Welke ten onrechte de top 40 heeft gehaald? Een

persoonlijke ergernis: Postbank’s 15 miljoen mensen.

Ik vind dat kleffe en onduidelijke communicatie.

Bovendien ben ik niet zo’n liefhebber van het reper-

toire van Fluitsma en Van Tijn.’

Eugène Roorda (1949), creatief directeur Roorda:

‘1. Schat, staat de Bokma koud? Vooral om de ijzer-

sterke thematiek, met de mooie verstopte legiti-

matie erin om het “vrouwtje” richting slijter (van-

ouds een mannendomein!) te duwen.

2. Hak met Martine Bijl. Boerenlullen-

ambachtelijkheid en dus betrouwbaarheid gecom-

municeerd door het leukste meisje van het land.

Sublieme combinatie van affectie en informatie-

overdracht. En lekker autoritair met dat “U moet

(de groeten van Hak hebben)”.

3. KLM’s Zwanen. De allermooiste metafoor ooit

bedacht. Dodelijk simpel, voor de hand liggend en

daarom zo goed.

4. Cup-a-Soup, zowel Sjors als John de Manager. In

feite een business-to-business campagne. En een

strategisch oudbakken positionering, maar met

virtuoze creativiteit tot leven gebracht.

5. Calvé’s Pindakaas. En dan vooral met dat jochie

dat Kiko (oud-spits van Atletico Madrid, red.)

nadoet, met zijn hand achter zijn oor na een doel-

punt. Maximale benutting van een oeremotie.

Niet: Mazda Dwergen. Dat was kunst. En reclame is

geen kunst! En al helemaal niet als je auto’s moet

verkopen aan middelmatige Mazda-mannen met

slechte gebitten.’

Ton Gobes (1948), brandmanager Delta Lloyd, winnaar van

ADCN’s Klantenlamp 2004:

‘In mijn persoonlijke top 5 laat ik Delta Lloyd even buiten

beschouwing, want Kunstschaatser en Parade staan bij mij

natuurlijk op 1 en 2. Daarom het volgende rijtje:

1. Kraanvogel van Sony. Perfect idee, pure eenvoud, uitge-

kleed tot de essentie. Helemaal passend bij het merk. Toen

ik hem voor het eerst zag was ik verbijsterd. Zo goed kan

reclame dus zijn.

2. Titanic van Centraal Beheer. Een van de mooiste commer-

cials die ik ken. Het samenspel van beeld en geluid. Die

prachtige ontknoping. Tijdloos, blijft boeien. Absolute topper.

3. Dwergen van Mazda. Unique selling point gezocht en gevon-

den. Droog feit omgetoverd tot briljant reclameconcept. De

campagne maakte van een grijze Japanner een merk van

vlees en bloed.

4. Sjors van Cup-a-Soup. Blijft leuk om naar te kijken. Het her-

kenbare type, de tekst, het acteren; erg goed. De commer-

cial heeft bovendien weten te bereiken dat Cup-a-Soup

geen eenheidssoep is geworden, maar een onderscheidend

merk.

5. Schat, staat de Bokma koud? Toegegeven, ook een beetje 

uit jeugdsentiment. Gewoon heel erg grappig. Het werden

gevleugelde woorden. Ik kan me herinneren dat half

Nederland te pas en te onpas “Schat, staat de Bokma

koud?” riep.

De 15 miljoen mensen-commercial van de Postbank hoort wat

mij betreft niet thuis in de top 40. Te klef.’

‘IK HOU VAN DE NATUUR’

‘RECLAME IS GEEN KUNST!’

‘BEN WAS EEN FENOMEEN’

‘ZO GOED KAN RECLAME DUS ZIJN’
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2 Titel Petje Pitamientje Merk Calvé Pindakaas
Reclamebureau JWT Art Bart Hammer, Ton
Vergouw Copy Harry Obdeijn Regie Hans van Rijs
Productie Connection Films Historische datum
1985

3 Titel Bommetje Merk Melkunie Reclamebureau
Lowe Kuiper & Schouten Art Pieter van Velsen
Copy Aad Kuijper Regie Hans van Rijs Productie
Ocean View Historische datum 1997 4 Titel Zwanen Merk KLM Reclamebureau

PMSvW/Y&R Art Eddy Greenwood Copy Marcel
Groen Regie Eddy Greenwood, Marcel Groen
Productie PMSvW/Y&R Historische datum 1995

5 Titel Haai Merk Gouden Gids Reclamebureau Van
Walbeek Etcetera Art Ben Imhoff, Michiel Neefjes
Copy Willem van Harrewijen, Rogier Mahieu Regie
Matthijs van Heijningen jr. Productie Czar
Historische datum 1999

6 Titel Met de Fiat Panda lach je iedereen uit Merk
Fiat Panda Reclamebureau PMSvW Art Béla
Stamenkovits Copy Jim Prins Regie Ko Koedijk
Productie Koedijk Film Historische datum 1983 7 Titel Museum Merk Centraal Beheer Achmea

Reclamebureau DDB Art Lode Schaeffer Copy Erik
Wünsch Regie Frank Budgen Productie Paul
Weiland Film Company Historische datum 1996

8 Titel Dwergen Merk Mazda Reclamebureau
PMSvW/Y&R Art Paul Meijer, Eddy Greenwood
Copy Karel Beyen Regie Paul Meijer Productie
René van den Berg Producties Historische datum
1991

9 Titel Stoplicht Merk Nestlé - Fruitjoy
Reclamebureau Lowe Kuiper & Schouten Art
Pieter van Velsen Copy Aad Kuijper Regie Rogier
van der Ploeg Productie Czar Historische datum
1996

10 Titel Parade Merk Delta Lloyd Reclamebureau
TBWA\Campaign Company Art Diederick Hillenius
Copy Poppe van Pelt Regie Matthijs van
Heijningen jr. Productie Bonkers Historische
datum 2001

11 Titel John Cleese Merk Rijkspostspaarbank
Reclamebureau Moussault ABH Art Frans Hettinga
Copy Wim Michels, John Cleese Regie John
Cleese Productie onbekend Historische datum
1981

12 Titel Kunstschaatser Merk Delta Lloyd
Reclamebureau TBWA\Campaign Company Art
Diederick Hillenius Copy Poppe van Pelt Regie
Matthijs van Heijningen jr. Productie Czar
Historische datum 2000

13 Titel John de Manager Merk Cup-a-Soup
Reclamebureau Ammirati Puris Lintas Art Cor den
Boer Copy Diederick Koopal Regie YANi Productie
hazazaH Historische datum 1999

1
Titel Olifant 
Merk Nestlé Rolo 
Reclamebureau Ammirati Puris Lintas Art Marcel Frensch, Diederick Koopal 
Copy Jan Pieter Nieuwerkerk Regie Rogier van der Ploeg Productie Czar
Historische datum 1995

TOP 40
COMMERCIALS ALLERTIJDEN
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14 Titel Titanic Merk Centraal Beheer Achmea
Reclamebureau DDB Needham Worldwide Art
Lode Schaeffer Copy Erik Wünsch Regie Will van
der Vlugt Productie Will van der Vlugt Film
Productions Historische datum 1993

15 Titel Evert van Benthem Merk Calvé Pindakaas
Reclamebureau Lintas Art Peter van den Engel,
Dick Bulder Copy Jaap Toorenaar, Herman Schols
Regie Ko Koedijk Productie Koedijk partners
Historische datum 1987

16 Titel Sjors Merk Cup-a-Soup Reclamebureau
Neboko Art Cor den Boer Copy Diederick Koopal
Regie YANi Productie hazazaH Historische datum
2002
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17 Titel Japie Merk King Corn Reclamebureau KVH
en partners Art Morton Kirschner Copy Jim Prins
Regie Ko Koedijk Productie Koedijk Film
Historische datum 1969 18 Titel Voetballertje Merk Calvé Pindakaas

Reclamebureau Lowe Art Ivar van der Zwan Copy
Zwier Veldhoen Regie YANi Productie hazazaH
Historische datum 2002 19 Titel Klussen Merk Amstel Reclamebureau

PMSvW/Y&R Art Niels Westra Copy Jakko
Achterberg Regie Bart Timmer Productie Czar
Historische datum 2003

20 Titel Der Rudi Merk Heineken Reclamebureau
Neboko Art Cor den Boer Copy Diederick Koopal
Regie YANi Productie hazazaH Historische datum
2002 21 Titel 15 miljoen mensen Merk Postbank

Reclamebureau PPGH JWT Art Ingrid Donkelaar
Copy Frank Pels Regie Kees Dijkstra Productie
Connection Films Historische datum 1995 22 Titel Ski/Martini Merk Centraal Beheer Achmea

Reclamebureau DDB Needham Worldwide Art
Paul Meijer Copy Wim Ubachs Regie Thed
Lenssen Productie Hungry Eye Productions
Historische datum 1989

23 Titel Rio Merk Centraal Beheer Achmea
Reclamebureau Result DDB Art Michael Jansen,
Bart Kooij, Joris Kuijpers Copy Bas Korsten, Nico
Akkerman, Dylan de Backer Regie Trevor Melvin
Productie Blink Productions Historische datum 2001

24 Titel Beren Merk John West Reclamebureau
Noordervliet & Winninghoff/Leo Burnett Art Paul
Silburn Copy Paul Silburn Regie Daniel Kleinman
Productie David Botterell Historische datum 2000 25 Titel Je bent een rund Merk SIRE Reclamebureau

TBWA Art Diederick Hillenius Copy Poppe van Pelt
Regie Marcel van der Vlugt Productie Jonkers
Hofstee Film Historische datum 1995

26 Titel Kraanvogel Merk Sony Reclamebureau
PMSvW/Y&R Art Matthijs van Wensveen Copy
Sikko Gerkema Regie Paul Meijer Productie René
van den Berg producties Historische datum 1991 27 Titel Ze zei meneer tegen me Merk McDonald’s

Reclamebureau Result Art Joost Hulsbosch Copy
Henk Roozendaal Regie Ko Koedijk, Emanuel
Boeck Productie Connection Films, Ko Koedijk
Historische datum 1987

28 Titel Introductiecommercial Merk Ben
Reclamebureau KesselsKramer Art Erik Kessels,
Karin Heuter Copy Johan Kramer, David Bell Regie
Lex Brand Productie De Schiettent Historische
datum 1999
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COLLECTOR’S ITEM 40 JAAR STER
Ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan heeft de Ster het boek ‘Leuker kunnen we ‘t niet maken’, over de geschiedenis van
radio- en televisiereclame in Nederland, uitgebracht. Het eerste exemplaar is tijdens de Gouden Loeki-uitreiking gepresenteerd
aan Cees van Staal, die de Cebuco-commercial maakte waarmee het eerste Ster-blok op 2 januari 1967 opende. Het 220 pagina-
’s tellende boek, dat geschreven is door (reclame)historicus Wilbert Schreurs (1960), belicht behalve de belangrijkste ontwik-
kelingen die zich de afgelopen decennia binnen het vakgebied hebben voltrokken tal van klassieke campagnes, bevat 
anekdotes en gaat in op de relatie tussen reclame en samenleving. Het boek gaat tevens vergezeld van een dvd met vrijwel alle
commercials die in het boek worden vermeld, onder meer alle Loeki de Leeuw-filmpjes en, als klap op de vuurpijl, een selectie
nooit vertoonde, afgekeurde commercials. Het boek en de dvd ‘Leuker kunnen we ‘t niet maken’ is niet bij de boekhandel ver-
krijgbaar, maar wordt in een beperkte oplage geschonken aan relaties van de Ster, en is derhalve nu al een collector’s item.

29 Titel Goal! Merk Calvé Pindakaas Reclamebureau
Ammirati Puris Lintas Art Ivar van der Zwan Copy
Jeroen Ragas Regie Hans Jonkers Productie
Jonkers Hofstee Film Historische datum 1998 30 Titel Appelmoes Merk Hak Reclamebureau Kuiper

& Schouten Art Bart Kuiper Copy Hans van Dijk
Regie Bart Kuiper Productie Connection Films
Historische datum 1986 31 Titel Beun de Haas Merk Bovag Reclamebureau

Ogilvy & Mather Art Bart Kuiper Copy Hans van
Dijk, Bart Kuiper Regie Allan van Rijn, Pieter Maas
Productie onbekend Historische datum 1985

32 Titel Motor Merk Melkunie Reclamebureau Lowe
Kuiper & Schouten Art Pieter van Velsen Copy Aad
Kuijper Regie Hans van Rijs Productie Ocean View
Historische datum 1997 33 Titel Eerste kroket Merk Mora Reclamebureau

Kuiper & Schouten Art Bart Kuiper Copy Bart
Kuiper, Hans van Dijk Regie Bart Kuiper, Will van
der Vlugt Productie Will van der Vlugt Film
Productions Historische datum 1986

34 Titel Second Nature Merk Guhl Reclamebureau
Campaign Company Art Béla Stamenkovits Copy
Lysbeth Bijlstra Regie Béla Stamenkovits
Productie Directors Film Company Historische
datum 1995

35 Titel Schat, staat de Bokma koud? Merk Bokma
Jenever Reclamebureau KVH/CDP Art Béla
Stamenkovits Copy Jim Prins Regie Frans Weisz
Productie onbekend Historische datum 1977 36 Titel Gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren

Merk Victoria Vesta Reclamebureau Noordervliet &
Winninghoff/Leo Burnett Art Clement Burger Copy
Jan de Roos Regie Frans Weisz Productie Koedijk
Film Historische datum 1982

37 Titel Voor een keer, doe het niet Merk Volkswagen
Reclamebureau DDB Needham Worldwide Art
Lode Schaeffer Copy Erik Wünsch Regie Thed
Lenssen Productie Thed Lenssen Film Historische
datum 1991

38 Titel Ton van Duinhoven Merk Jamin
Reclamebureau HVR Art Cees van Wijn Copy Gidi
van Liempd, Cees van Wijn Regie Gerard van
Zalingen Productie Biz Productions Historische
datum 1972

39 Titel Brasserie Merk Nederlands Zuivel Bureau
Reclamebureau PPGH / Moussault Art Frans
Hettinga Copy Harry Kramp Regie Will van der Vlugt
Productie Will van der Vlugt Film Productions
Historische datum 1987

40 Titel Draaiorgelmaker Merk Grolsch
Reclamebureau De Zuil Art Paul Huf Copy Paul Huf
Regie Paul Huf Productie Paul Huf Associates
Historische datum 1981
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ARA Advertising - Zwitserleven

bureau ARA Advertising Opdrachtgever
Zwitserleven Verantwoordelijke Ilse van der
Gaag, Eliot Schuchart Doelstelling Onder-
houden van merkbekendheid en imago van
Zwitserleven middels het verder laden van 
Het Zwitserleven Gevoel. Medium magazines 
Art Director Lon de Grunt Copywriter Jaap
Toorenaar, Sander van Muijen Fotograaf Frans
Jansen Account Budi Gonzalez de Chaves,
Tamara van Dalen Studio Artist Lilian Hessing

OOGST 
Creatie geeft ieder nummer een overzicht van het beste inge-

zonden werk van de afgelopen periode, waarbij zoveel mogelijk

wordt geput uit verschillende creatieve disciplines. [door Tessa Franssen]

Oxfam Creative Services - Novib

Klant Novib / Oxfam Titel ‘Ooit gedumpt?’ Omschrijving
Deze campagne maakt onderdeel uit van de Novib /
Oxfam wereldwijde Make Trade Fair-campagne.
Beroemde muzikanten/ zanger(s)(essen)/filmsterren etc.
hebben zich laten dumpen met landbouwproducten om
de benarde situatie te illustreren, waarin boeren in
ontwikkelingslanden zich bevinden. Chris Martin
bestrooid met rijst, Youssou d’Nour bedolven onder de
katoen en Colin Firth doorweekt van de koffie. Deze
foto’s illustreren een verhaal. Het verhaal van arme
boeren die dagelijks goederen uit rijke landen en van
rijke bedrijven gedumpt krijgen. Hierdoor kunnen zij hun
eigen producten niet tegen een redelijke prijs verkopen.
De campagne zal lopen t/m april 2005. Doelstelling
Mensen met deze problematiek in aanraking te laten
komen. Idee en uitwerking Oxfam Creative Services
(GB) Fotograaf Greg Williams (GB) 

P R I N T
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Cayenne - Canon

Bureau Cayenne Klant Canon
Europe Merk Canon EOS 300D
Doelstelling Laten zien dat 
amateurfotografen met de EOS
300D in staat zijn om professionele
digitale foto’s te maken.
Omschrijving Voor de advertenties
leverden gerenommeerde
fotografen hun mooiste foto. In de
copy wordt de link gelegd tussen
de foto en de technische
mogelijkheden die de EOS 300D te
bieden heeft. Creatief directeur
David Moore Art Richard Berney
Copy Anthony Underhill Account
Rebecca Wiering, Paula Ferrai
Fotograaf – Girl Femke Reijerman
Fotograaf – Hands Mona Kühn 
Art Buying Esther Verkaaik
Postproductie Magic Productie
Glenn Kadirbaks Verantwoordelijk
bij klant Tobias Engel, Kevin Sliva

Bureau Greenwood Varossieau & Co. Klant Stichting Brandwonden Research Instituut te
Beverwijk Doelstelling De stichting Brandwonden Research Instituut op de kaart zetten en te
positioneren als nieuw fonds in de charitatieve markt. Met als motto ‘Help een huid uit de brand’.
Omschrijving De subsidiekranen zorgen slechts voor druppels op de gloeiende plaat. Om de
internationale voorsprong van het instituut te behouden en verder uit te bouwen is méér geld
nodig. In de vorm van sponsorbijdragen, donaties en legaten. Strategie Stoppercampagne in
magazines, dagbladen, abri’s en op radio en tv. De media en redacties zegden massaal 
medewerking toe. Concept Eddy Greenwood, Louk Varossieau en Marcel van der Vlugt 
Art Eddy Greenwood Copy Louk Varossieau Fotografie Marcel van der Vlugt (portretten) 
Hester Blankestijn (lucifermannetje) Typografie Tools communicatie Housestyle/ Uitwerken
logo Huber Jaspers Account Edwin Koning Lithografie NEROC’VGM Verantwoordelijk bij klant
Prof. dr. Robert Kreis

Greenwood Varossieau & Co -
Stichting Brandwonden
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KesselsKramer - Diesel

Bureau KesselsKramer Klant Diesel Doelstelling Campagne voor de
Herfst/Wintercollectie 2004 Titel Dreams Omschrijving In deze campagne
zie je in 30 verschillende beelden mensen die 
kleding dragen uit de Herfts/Wintercollectie van 2004, met hun ogen dicht,
vredig dagdromend, verdwaald in hun eigen wereld. Vaak afgebeeld in
ongewone en surrealistische situaties en houdingen. De tekst op elke
printuiting, verwijst naar de Diesel-website (www.diesel.com), 
waar je 30 totaal verschillende ‘dream’ filmpjes kunt bekijken, gemaakt
door 30 verschillende ‘dreammakers’. Art Director/Designer Karen Heuter
Copywriter/Creative Director Dave Bell Strategie Chris Barrett, Matthijs
de Jongh Fotografie Viviane Sassen, Martine Stig

Out&Naar - Mensen in Nood

Bureau OUT&NAAR Amsterdam Klant Mensen in
Nood Doelstelling Sympathie en een positieve
boodschap creëren vanuit de jubilerende hulpor-
ganisatie Mensen in Nood. Goodwill creëren bij
kritische en intelligente doelgroep. Omschrijving
Reclamecollectief OUT&NAAR Amsterdam heeft in
samenwerking met Brighter World, uitgeverij
Sanoma en AutoWeek een advertentie cadeau
gedaan aan het 90-jarige Mensen in Nood. Tevens
wordt de omdraai-advertentie ingezet als bewe-
gende spectecular op toepasselijke events en fes-
tivals. Verhaal Een ‘ouwe koe’ wordt dankbaar en
verrassend gebruikt om aan te geven dat treurige
Afrikaanse toestanden wel degelijk zijn om te
draaien! Medium Tijdschriften en als spectacular
op toepasselijke events Initiatiefnemer Brighter
World Creatie Johan van den Outenaar Illustratie
Clelia Mirandoli Beeldbewerking Image Degree
Zero 
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Stopkracht - La Bloemen Productions

Bureau Stopkracht Klant La Bloemen Productions Doelstelling Maak
mensen warm voor de speciale theater-kerstshow van Karin Bloemen.
Omschrijving Onder het overdreven thema ‘Zalige Kerstvoorstelling’
kondigen we de nieuwe show aan. Medium Posters, mailing, dag-
bladadvertentie Art Ilja Baaij Copy Brenda Dekkers Account Victor Cijs
en Tabitha Hulzebos Fotografie Erwin Olaf Beeldbewerking Plusworks
Verantwoordelijk bij klant Daniëlle Kersten, Ine de Boer 

Meere Creatieve Communicatie - Guitar Center

Bureau Meere Creatieve Communicatie Klant Guitar Center
Doelstelling Gitaristen en hun intrumenten, versterkers en effecten
vertegenwoordigen een bepaalde cultuur, vergelijkbaar met die van
sommige motormerken, oldtimers etc.. De gitaar staat voor rock-’n-roll
en verleent de bespeler een bepaalde identiteit. Daarbij willen gitaris-
ten nogal eens in romantische termen over hun ‘gear’ spreken. Guitar
Center wil zich profileren als dé plek waar een gitarist zich op zijn
gemak voelt, zich kan vergapen aan snerpende Strats, vette Les Pauls
en dampende buizenversterkers en bovendien zijn passie kan delen
met andere freaks. Omschrijving Advertentie in gitaarbladen waarin
Guitar Center gepositioneerd wordt als dé plek voor puur gitaris-
tengenot. Concept en creatie Danieck Meere Verantwoordelijk bij
klant Harold Damink 

Swatch Originals & Skin

Doelstelling Fashion, sexy/pure, wear it as your ‘skin’. 
Omschrijving Swatch komt met vijf nieuwe lijnen en zet de trend voor
de winter van 2004. Van de Beau Monde- tot de skatecultuur en de
Japanse cultscene. De nieuwe modellen zijn versierd met tribals,
Japanse cartoons, Schotse ruiten en statige Russische behangprinten.
Slanke Skins-, stoere Gents-modellen en vele uitdagende materialen,
van parelmoer tot roestvrijstaal. Voorzien van de nieuwste hightech. 
Creatie Swatch Zwitserland 
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vOSCH - Wed J.P. van Bommel

Bureau vOSCH communicatie-adviesbureau
Klant Schoenfabriek Wed J.P. van Bommel
Doelstelling Het positioneren van Floris van
Bommel als een kwaliteitsmerk voor een
jonge doelgroep voor zowel heren als
dames schoenmode. Medium Printmedia
Maxim, More than Classic, Elsevier, Esquire,
Nautique, Bizz, Carros, Rails. Concept Huub
van Osch, Hans van Ingen Creatie Michiel
de Wit Copy Huub van Osch Fotografie
René Wouters Fotografie Verantwoordelijk
bij klant Floris van Bommel 

Strawberryfrog - Asics

Bureau Strawberryfrog Klant Asics Merk
Onitsuka Tiger Omschrijving De nieuwe ‘Tiger
Force’-campagne voor de Fencing LA-schoen
gaat uit van Onitsuka’s Tigers unieke positie als
legendarisch Japans performance brand. Een
stripboek is de kern van de cross-media cam-
pagne, gericht op consumenten en retailers,

net als print-advertenties in de internationale
style media. De ‘Tiger Force’-campagne is
gebaseerd op de manga-strips die zowel voor
die hards als de wat breder georiënteerde
geïnteresseerden interessant is. De print ads
laten de actie zien in film- en stripbeelden. 

Creatief directeur Mark Chalmers Creatie
Chris Pugmire, Sharon Andrew Watson, Peter
Hamelink Account director Neil Stevens
Fotografie Jasper Zwartjes, UNIT
Postproductie Fisk Illustrator Michel Voogt,
ARTBOX

Bazmark Production - Chanel Nº5

N°5 The Film is a Bazmark Production Written, produced & directed by Baz Luhrmann Starring
Nicole Kidman and Rodrigo Santoro Ms Kidman’s Costumes by Karl Lagerfeld Production &
Additional costumes designed by Catherine Martin Photographer Baz Luhrmann Artistic Director
Chanel Jacques Helleu 
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cayenne - Canon

Bureau cayenne Klant Canon Europe Merk Canon
Camcorders Doelstelling Communiceer dat Canon
Camcorders met DIGIC DV over een overtuigende kwaliteit
in kleur beschikken. Creatief directeur David Moore
Creative Group Head Dave Dyer Art Falk Eumann Copy
Maxim van Wijk Regie Carli Hermès Styling Antony Skar
Account Rebecca Wiering, Katrien Vreys RTV Ineke
Koornstra Verantwoordelijk bij klant Tobias Engel, Sander
Steijn 

KesselsKramer - Bavaria

Bureau KesselsKramer Klant Bavaria Doelstelling Maastricht is de vol-
gende stad die centraal staat in de landelijke veroveringscampagne van
Bavaria. Om de sympathie van de Maastrichtenaren voor zich te winnen
zet Bavaria een reusachtig blauw paard van 12 meter hoog in. Het Paard
van Lieshout is een geschenk aan Maastricht en staat sinds 27 novem-
ber voor zes weken in het centrum van de stad. Omschrijving Deze
nieuwe commercial van Bavaria toont de entree van het Paard van
Lieshout in Maastricht. Het onthalen van het Paard door de

Maastrichtenaren betekent voor de stad veel promotionele activiteiten
door Bavaria in de horeca, supermarkten en lokale evenementen.
Verantwoordelijk bij klant Peer Swinkels, Frenkel Denie Copy Johan
Kramer, Patrick van der Gronde Art Direction Erik Kessels Strategie Didi
Sutisna, Matthijs de Jongh Productie KesselsKramer Regie Johan
Kramer Camera Lex Brand Geluid F.C. Walvisch / Marcel Walvisch TV
productie Robbert Aschermann 

C O M M E R C I A L S
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LaMarque - Telfort

Bureau LaMarque Opdrachtgever Telfort Doelstelling Duidelijk maken dat Prepay van Telfort wel heel voordelig is. Omschrijving In drie tv-commer-
cials zien we de verschillende hoofdrolspelers een stuk minder zuinig met hun mobiele telefoon omgaan. Zij weten dan ook dat ze makkelijk kunnen
overstappen op Prepay van Telfort. Dan krijg je een nieuw mobieltje én bel en sms je ook nog eens heel voordelig. Art Director Roland Tielman
Copywriter Maarten Klep Account Anouk Helmers RTV Marijke Kolsteeg Regisseur Jasper Zwartjes (Vos Films) Camera/D.O.P. Steve Walker Geluid
Earforce Verantwoordelijk bij klant Suzanne Liefting 

Postpanic - Nike

Nike Changing The Game
Bureau PostPanic Klant Nike Brand Design EMEA Omschrijving
Changing the Game is een retailfilm gemaakt voor uitzending in Nike-
winkels in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Unieke/klassieke/essentiële/specifieke bewegingen van atleten in hun
sport zijn op de film vastgelegd. Van die bewegingen zijn animaties
gemaakt, die vervolgens 180 graden zijn gedraaid. Waardoor het 
perspectief verandert.
Concept, productie en regie PostPanic

Nike The Players Truth
Bureau PostPanic Klant Nike Brand Design EMEA Omschrijving 
The Players Truth is een salesfilm met in de hoofdrol vijf door Nike
gesponsorde top-basketbalspelers. De film is een combinatie van 
handgetekende illustraties, originele typografie en stockfotografie die
gedrukt, uitgesneden, geschilderd en getekend is. Een arbeidsintensieve
methode maar met een interessant en unieke resultaat. 
Concept, productie en regie PostPanic 

Nike Changing The Game

Nike The Players Truth
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Doorn & Roos - Zuster Augustinessen

Bureau Doorn & Roos Klant Zuster Augustinessen Doelstelling Zusters Augustinessen bieden met ‘streetvertising’ een podium aan donateurs die
met een (substantiële) donatie de mogelijkheid krijgen om een boodschap aan een groter publiek over te brengen. Omschrijving Woensdag 24
november werd streetvertising geïntroduceerd. De onafhankelijke nonnenorde Zusters Augustinessen uit Amsterdam biedt bedrijven, in ruil voor een
donatie, de mogelijkheid om op sociaal verantwoorde manier te adverteren. De zusters geven de daklozen een warme jas met op de rug een uiting
van een donateur. medium tv, print, dm, internet, e-mail, postercampagne, flyers concept / strategie Jeroen van der Sluis, Loek van Doorn creatie
Leontien Wegman,  Jacqui Dolan account Richard Juffermans productie Nienke Hinsenveld,  Maartje van Leur verantwoordelijk bij de zusters
Zuster Witlox fotografie Hans Verleur regie & RTV Pirke Bergsma (Pirke Productions) drukwerk Libertas 

Bureau TMP Worldwide Klant Monsterboard.nl Doelstelling
Monsterboard.nl positioneren als de first choice bij iedereen die bewust
met zijn/ haar loopbaan bezig is. Omschrijving Wat te doen als je baan
ontzettend saai is? Juist. Ontsnappen. Monsterboard.nl heeft dagelijks
duizenden vacatures op de site staan. Dit zijn duizenden mogelijkheden.
Dus er is geen rede om ergens te blijven werken als het niet naar je zin

is. Durf er voor te gaan. GO! GO! GO! Titel Escape Media tv, online
Verantwoordelijk bij klant Marc de Vries, Monique Vering, Sidney Mock
Creatie Lisette van Elst, Allard Jaspars. Strategie Marcel van der Haas
Account Edwin Kelhout, Daphne van den Heuvel Regisseur Jeroen
Annokee (CCCP) Geluid tv Studio de keuken, Geert van Gaalen RTV
Susanne Dusink 

TMP Worldwide - Monsterboard.nl
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In ‘Vallen’, de commercial die Lowe maakte voor
Het Net, lijkt een man in een paars pak uit het
raam te vallen om vervolgens doodleuk op te
staan en uit het decor te lopen. Van deze com-
mercial loopt op dit moment een tweede run.
Wat blijkt? De man in het paarse pak is Fred, die
we ook kennen uit de commercials ‘Spiegel’,
waarin de man vóór de spiegel in de loop van
het filmpje Fred helemaal niet blijkt te zijn, en
‘Slowmotion’, waarin Fred met zwabberende
benen door de lucht lijkt te zweven. Fred komt
tot leven! 
‘Het achterliggende idee van de campagne, naar
analogie van de propositie van Het Net als
economy brand, is dat we laten zien dat je zon-
der veel geld, maar mét inventiviteit toch tot ver-
rassende resultaten in staat bent’, legt ad Ivar
van der Zwan uit, samen met copywriter Zwier
Veldhoen verantwoordelijk voor de scripts.

‘Vandaar dat we ook de bordkartonnen decors
laten zien, in plaats van de Hollywoodachtige
setting waar internetproviders voorheen mee
pronkten. In het geval van “Vallen” is de bood-
schap dat zelfs als er iets misgaat, er ondanks
het lage tarief toch nog de helpdesk is.’
Vanwaar de keuze voor een character? ‘De
huidige internetmarkt is zo dynamisch dat Het
Net een flexibel “mechanisme” wilde dat op
allerlei manieren verschillende boodschappen
kan overbrengen. Overigens is Fred [die in de
commercials een button met zijn eigen naam
draagt, red.] in een eerder stadium bedacht door
freelance creatieven Hakan Coskunsoy en Peter
Zeehandelaar - aan hen de credit.’ Waarom de
naam Fred, het paarse pak én de snor? ‘Fred
rijmt op Het Net, paars is hun huiskleur en de
snor maakt hem nog herkenbaarder.’ Want daar
gaat het uiteindelijk om herkenbaarheid. ‘Het uit-

gangspunt blijft telkens de verrassing, maar een
mannetje in een paars pak helpt wel bij de
herkenbaarheid’, aldus Van der Zwan, die zich
qua filmstijl heeft laten inspireren door filmtrucs
en Japanse gamesites. ‘Wat dat betreft staan
we nog maar aan het begin, want de vruchten
van zo’n concept pluk je op langere termijn.
Wanneer we tevreden zijn? Wanneer mensen bij
het zien van Fred al denken: “Wat zal gaat er dit-
maal gebeuren?” Fred moet nog meer gaan
leven.’ 

Bureau Lowe Klant Planet Media Group Merk
Het Net Product ADSL Creatieve directie Ivar
van der Zwan, Zwier Veldhoen Copy Zwier
Veldhoen Artdirector Ivar van der Zwan
Bureauproducer Peter Burger
Productiemaatschappij Czar.nl Regie Toon Aerts
Producer Sybrig Stork 

FRED KOMT TOT LEVEN
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Wieden+Kennedy Amsterdam - Nike

Bureau Wieden + Kennedy Amsterdam Klant Nike Omschrijving Deze
commercial is gebaseerd op het concept dat Shox 245 hardloopschoe-
nen je ‘More Go’ geven. In plaats van een atleet centraal te stellen in
de commercial, is er gekozen voor de gemiddelde man. Een man die
zijn hardloopschoenen goed gebruikt in een ongebruikelijke situatie.
Creatieve Directie Mark Hunter, José Cabaço Art Director Ollie Watson
Copywriter Antony Goldstein Account Executive James Goode
Producer Annabelle Meyer Productiemaatschappij Small Family
Business Regie Ringan Ledwidge Producer Sally Humphries Post
Productie The Whitehouse Editor Richard Orrick 

TBWA\Neboko Campaign - Discovery Chanel

Bureau TBWA\Neboko Campaign Klant Discovery Channel
Doelstelling Aankondigen van een nieuwe serie op Discovery
Channel. Ultimate Cars, een serie in tien delen waarbij uiteindelijk
dé ultieme auto gekozen wordt. Omschrijving In elk van deze
twee radiocommercials horen we een man op een feestje over
zijn auto praten. Saai, natuurlijk. Gelukkig volgt er een terecht-
wijzing: wie echt van auto’s houdt kijkt naar Ultimate Cars op
Discovery Channel. Creatie Laurens Boschman, Joost van Praag
Sigaar Account Valery Dekeuwer Studio Alfred Klaassen 

…,Staat - Radio 538

Bureau ...,staat Klant Radio 538
Omschrijving Voor de derde editie
van het Nokia Dance Department
event ‘Revolution’ werden posters,
flyers, advertenties en een 40”
commercial (MTV) ontwikkeld. 
De communicatie weerspiegelt de
uitstraling van de Revolution-
headliner The Prodigy. Ruig, nasty,
sexy en city. camera Ed Konijn edit
...,staat nabewerking Avitors

DISCOVERY CHANNEL RADIO DRAAICIRKEL 30"
SFX Geroezemoes, feestmuziek. Man op feestje, enthousiast: Hij heeft
dus een héle kleine draaicirkel. Je weet echt niet wat je meemaakt.
Toen ik laatst naar Jan was gereden, ik was helemaal verkeerd gere-
den, ja, ik draai gewoon in één keer om. Ja! In dat héle kleíne straatje,
bij Jan. Daar draai ik dus gewoon in één keer om.
SFX Piepende banden. VO Dat is dus helemaal niet interessant. Wie
echt van auto’s houdt kijkt naar Ultimate Cars op Discovery Channel. De
verkiezing van de ultieme auto uit negen categorieën. Zaterdagavond
om acht uur op Discovery Channel. In samenwerking met de
Wegenwacht van de ANWB.

DISCOVERY CHANNEL RADIO ACHTERBANK 30"
SFX Geroezemoes, feestmuziek. Man op feestje, verveeld ‘...En dan
heeft ie ook nog een in drie delen neerklapbare achterbank, hè. Vorig
jaar, één deel kun je dan wegklappen, daar ging die kerstboom in en
dan hoeft dat kinderzitje... kun je gewoon laten zitten. (tegen iemand
die langs komt Hai!) Nou met de honden net zo makkelijk...klik klak hon-
denrek er in enne...’ SFX Piepende banden. VO Dat is dus helemaal niet
interessant. Wie echt van auto’s houdt kijkt naar Ultimate Cars op
Discovery Channel. De verkiezing van de ultieme auto uit negen cate-
gorieën. Zaterdagavond om acht uur op Discovery Channel. In samen-
werking met de Wegenwacht van de ANWB.
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Bureau Red Cell Not Just Film Klant MAXXIUM
Nederland Merk Jägermeister Doelstelling
Verhoog de bekendheid van het merk Jägermeister
onder uitgaande jongeren. Korte omschrijving Het
Jägermeister-logo verlicht de straten in uitgaans-
gebieden vanuit mupi's en abri's. Creatie Hans
Bolleurs, Bas van der Paardt Account Aniek Asjes,
Suzanne Huijbrechts Strategie Lonneke Mertens,
Bas Velthuis 
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180 Amsterdam - 
Adidas Predator

Bureau 180 Amsterdam (180\TBWA) Klant
Adidas International Omschrijving De F50+
campagne laat een op Delacroix geïnspireerd
beeld zien van Adidas-voetballers Djibril Cissé,
Javier Saviola, David Trézéguet, Arjen Robben,
en Alessandro Del Piero, die allemaal strijden
om balbezit. De campagne verschijnt in ver-
schillende media. In Parijs zal de uiting te zien

zijn op Europa’s grootste billboard, een 40
meter lange poster. Verantwoordelijk bij klant
Uli Becker, Head of Global Communications
Arthur Höld, Global Advertising Manager
Martina Jahrbacher, Brand Concept Manager
Creatief Directeur Andy Fackrell Creatie Dario
Nucci, Ben Abramowitz Account Nathan
Plowman, Dan Gibson, Helen Maton, Mark

Schermers Projectmanager Ingeborg Pos
Studio Artist Pearse Gaffney Print Producer
Marlon Lee Art Buyer Stuart Philips Fotografie
Finlay Mackay Retouch Company Magic,
Amsterdam

Bureau 180 Amsterdam
(180\TBWA) Klant Adidas
International Omschrijving De
Predator-campagne laat David
Beckham, Zinedine Zidane,
Michael Ballack and Raúl zien, die
ongelofelijke kunstjes op de witte
lijnen van het voetbalveld vertonen
- het gras en de verslagen tegen-
standers zijn verdwenen in de
donkerte. Verantwoordelijk bij
klant Uli Becker, Head of Global
Communications Arthur Höld,
Global Advertising Manager
Martina Jahrbacher, Brand
Concept Manager Creative
Directors Dean Maryon Creatie
Dean Maryon, Dario Nucci, Ben
Abramowitz Account Nathan
Plowman, Dan Gibson, Helen
Maton, Mark Schermers
Projectmanager Ingeborg Pos
Studio Artist Pearse Gaffney Print
Producer Marlon Lee Art Buyer
Stuart Philips Fotografie Tom van
Heel Retouch Company Magic,
Amsterdam 

Red Cell Not Just Film - 
MAXXIUM Nederland

O U T D O O R
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Het Oranjehuis - De Makelaars van Altena

Bureau Het Oranjehuis Klant De Makelaars van Altena Doelstelling
Verhoging van de naamsbekendheid in Het Land van Heusden en
Altena. Omschrijving Een abricampagne voor De Makelaars van
Altena, een makelaarskantoor dat zijn werkgebied heeft in Het Land
van Heusden en Altena. De posters zijn opgehangen in Viacom-abri’s
op verschillende strategische plaatsen binnen het werkgebied. Creatie
Hans Anton Verschoor, Alfred Vos Print Printing People - Amsterdam 

De Reclame Divisie - Roteb

Bureau De Reclame Divisie Klant Roteb
Doelstelling Bekendheid met de
Milieuparken verhogen. Duidelijk maken
dat je snel en makkelijk grofvuil en overig
afval, en overbodige spullen kwijt kunt bij
de Milieuparken. Omschrijving Iedereen
kent het probleem van afval of overbodig
geworden spullen in en rondom je huis.
Het staat altijd in de weg en je wilt er snel
vanaf. De Milieuparken zijn de oplossing.
In een serie van zes verschillende uitin-
gen wordt het probleem visueel duidelijk
gemaakt. Medium Outdoor, print, dm
Creatie Marcel Wezenbeek, Igor Kluin
Account Martin Scheper, Nienke Haccoû
Verantwoordelijk bij klant Stephan van
Hoorn, Petra Molenaar Fotografie
Annemiek van Kinderen

New Message - 
Makelaarsverenging Amsterdam

Bureau New Message Klant Makelaarsvereniging Amsterdam
Doelstelling Maak duidelijk dat de MVA-makelaar een fanatieke vak-
man is. Medium Print, outdoor, dm, guerrilla, internet Creatie Hubert
van Wensen, Hugo Rütter, David Kokke, Richard van Rijn Account Liza
Mastenbroek Verantwoordelijk bij klant Didi van den Elsakker, Joep
van den Brink 
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Ara interactive - Nederland Veilig

Bureau ARA Interactive Klant Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van
Justitie Doelstelling Op internet de startplek creëren voor en over alles wat er
wordt gedaan om Nederland veiliger te maken, zowel door de overheid als wat
burgers zelf kunnen doen. Omschrijving Website waar iedere Nederlander terecht
kan om te weten wat de overheid doet om Nederland veiliger te maken én wat hij/zij
zelf kan doen om Nederland veiliger te maken. Medium Internet Art Director Wouter
Spoor (grafisch design) en Ruud Vendeloo (interaction design) Copywriter Ministerie
zelf en ARA Interactive Creatief Directeur Gerdien Stevense Account Milko Vlessing
Strategie Chantal Verweij Verantwoordelijk bij klant Dana Verbeek

.bone - Williams Shaving Oil

Bureau Woedend! Klant ABN Amro Doelstelling Stimuleren van de online-verkoop van diverse
bankproducten. Omschrijving Als incentive mochten klanten, nadat zij online een product van
ABN Amro hadden afgenomen, hun schoen zetten op www.schoenzetten.nl. De bedoeling was
dat de deelnemer een originele naam verzon voor de Piet die de mail van Sinterklaas afhandelde.
Na 24 uur kon de deelnemer kijken of hij een cadeau van Sint had gekregen. Creatie Marnix
Pauwels Account Michele Hartevelt Verantwoordelijk bij klant Diana Bossema

Woedend - ABN Amro

Bureau .bone Klant Williams Shaving Oil Doelstelling Awareness voor het nieuwe product
Shaving Oil van Williams genereren en trial te genereren door een spannende viral marketing
component. Omschrijving Scheren is op zich een saaie bezigheid en met het concept ‘Shall I
shave you’ hebben we een emotionele lading aan het product meegegeven. Het is sensueel
en erotisch. En dat hebben we uitgebuit, door scheren met olie neer te zetten als iets wat je
ook samen kunt doen. Dat hebben we vertaald in het concept ‘Shall I shave you?’ De erotis-
che getinte fotografie in combinatie met de uitnodiging ‘Shall I shave you?’ dragen bij aan
een spannende beleving. Binnen de actiesite is een viral marketing component opgenomen
om trial te realiseren. Bezoekers aan de site www.williams-shaving.nl kunnen samples toes-
turen aan hun partner, die voorzien zijn van de vraag ‘ Shall I shave you?’. Concept Koen
Verhagen Copy Rogier Beerends Art Sander Oord Online Mediainkoop Rembrandt Smids
Verantwoordelijke bij bureau Ingmar Rozeboom, Kim van Doodewaerd Verantwoordelijke bij
klant Felice Uiterwijk, Alex de Jong Technische realisatie site Amercom, Amersfoort (Guy
Jeurissen, Marcel Borgman) 

I N T E R A C T I E F
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Je kunt je kont niet keren of je stuit
wel op een abri met een platte uit-
ing van de nieuwe Aluminium
Senseo ‘Sensation’. De online
introductietrailer, van de hand van
Devio, de conceptontwikkelingsdi-
visie van internetbureau Amercom,
was heel wat smaakvoller.
Doel van de (virale) e-mailcam-
pagne, in opdracht van Philips,
was om de doelgroep nog voor de
feitelijke introductie afgelopen
november te teasen en alvast
awareness te creëren voor het
nieuwe designproduct. Michael
Willems, specialist digitale marke-
ting bij Devio, licht toe: ‘De briefing
stelde uitdrukkelijk dat de e-mail-

ing geen platte humor, seks of
incentives mocht bevatten – 
normaal gesproken dé motivatie
om iets door te sturen. Wij hebben
daarom gekozen voor nieuws-
gierigheid als virale emotie.’
Devio fabriceerde daartoe in
eerste instantie een trailer met
alleen ‘de highlights van het appa-
raat’, zoals Willems het noemt, dus
zonder de Aluminium Senseo
werkelijk te laten zien, maar wel
alvast met de gepersonaliseerde
pay-off: ‘Are you ready for a new
sensation?’ Gedurende de tweede
fase van de campagne, die samen-
viel met de introductie en waarbij
de doelgroep wederom via een e-

mailing naar de site www.newsen-
sation.nl werd geleid, werd
Senseo’s nieuwe parel eindelijk in
vol ornaat getoond. Een belangrijk
onderdeel van de trailer vormt de
drum & bass-achtige muziek. In
combinatie met het beeld, het lij-
nenspel en de tekst, die woord
voor woord oplicht, wakkert dat de
nieuwsgierigheid inderdaad aan.
Maar lag het niet meer voor de
hand het wat vrolijkere, gelijk-
namige nummer New Sensation
van INXS te gebruiken? Willems:
‘Daar hebben we wel aan gedacht,
maar dat stond in geen verhouding
tot het budget.’ En wat vond
Willems zelf van het apparaat?

Anders gezegd, had Devio van een
lelijk product ook een mooie trailer
kunnen maken? ‘Nou ja, van een
slechte film kun je meestal ook een
redelijke trailer maken. Maar we
waren intern wel zo enthousiast
dat het geholpen heeft iets moois
te maken. Wat dat betreft werden
we ook geïnspireerd door het
product zelf.’

Bureau Devio Opdrachtgever
Philips Nederland DAP Concept
Laurens van Klaveren, Gertjan van
Laar Account Michael Willems
Klant Jeroen Schuitemaker,
Martijn Smelt Realisatie Amercom

SENSEO’S ONLINE LIJNENSPEL
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Bureau Redurban Klant ING Bank Doelstelling Ontwikkel een opvallende
online advertising campagne met als doel leads genereren voor de
Rendementsweken van de ING Bank. Omschrijving De ING Bank heeft
een grote landelijke actie opgestart onder de naam “De Rendements-
weken” waarbij de bank via verschillende aanbiedingen de consument ,
maar ook de MKB doelgroep, laat profiteren van bijvoorbeeld een hogere
rente op een spaarproduct of gratis instappen op een beleggingsproduct.
Voor de creatie heeft Redurban er voor gekozen om het actiematige
karakter van de landelijke offline campagne door te voeren en extra te
benadrukken. Er is daarom gekozen voor opvallende creaties die nog
nooit eerder op internet zijn vertoond, namelijk een wildplak actie op
internet. Op de ruimtes die online zijn ingekocht werden over bestaande
banners, met behulp van een digitale verfroller, de uitingen van de ING
rendementsweken heen geplakt. Strategie en concept Jelle Kolleman,
Robert Hagendoorn Creatie Stijn Kooij, Kees van Dorp Account Sjoerd van
Loon, Merel Janssen Verantwoordelijk bij klant Henk Rijks 

Redurban - ING Bank

Q-International Advertising & Marketing - Fiat Nederland

Bureau Q-International Advertising & Marketing Klant Fiat Nederland Doelstelling
Creëer binnen een selecte groep potentiële merkrijders high-quality leads voor een
proefrit met de Lancia Phedra. Omschrijving We hebben een tweetraps  campagne
opgezet, waarbij in stap één de doelgroep werd getriggerd met een weekendje weg in
een 4-sterren hotel. De auto zouden ze erbij krijgen om er te komen, maar men had nog
geen enkel idee wie de afzender van de boodschap was. De tweede trap volgde twee
dagen later op zaterdag waarbij de boodschap herhaald werd met een folder van de
Lancia Phedra erbij. Hier komen ook de ‘kwaliteitsfilters’ in werking. De eerste met een
aantal selectievragen op de antwoordkaart, de tweede via het telefoonscript bij de
dealer, zodat alleen kwalitatief hoogwaardige leads met de auto op pad gaan. 
Het resultaat van de nog lopende campagne is met een gemiddelde van 10% response
verrassend hoog en van goede kwaliteit.
Medium Direct Marketing campagne naar 5.000 prospects Realisatie Q-International
Advertising & Marketing Creatie Ruben Heydra Productie Q-International Advertising
& Marketing Account Peter Pelgrum Verantwoordelijke bij klant Joost v/d Veldt 

B E L O W - T H E - L I N E
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Verheulen de geus - Sanoma

Bureau Verheul en de Geus Klant Sanoma
Doelstelling Stimuleren probeeraankoop op
tijdelijk abonnement rond Sinterklaas en Kerstmis.
Klanten enthousiasmeren voor vast abonnement
op Sanoma magazine Omschrijving BladCadeau
een cadeau op een tijdelijk abonnement van 4, 5
of 6 nummers op één van de Sanoma magazines. 
Een cadeau wat je kunt geven met Sinterklaas of
Kerstmis. Daar speelt de vormgeving en timing
dan ook precies op in. Het fysieke cadeau is een
waardebon die de lezer kan uitknippen of down-
loaden via www.speelvoorsint.nl of
www.speelvoorkerstman.nl. Media Inserts, adver-
tenties (in bijna alle bladen van Sanoma) en inter-
net Creatie Jan Verheul en Ton Heuvelman
Account Jan Verheul en Claudia Zilkens
Fotografie Hamoen fotografie Tekst Jan Luyendijk
Klant Sanoma Uitgevers Verantwoordelijk bij
klant Xandra van Empel Doelgroep (Jonge)
mensen met een druk leven die van gemak
houden of gewoon geen tijd hebben om uitgebreid
Sinterklaas- en of Kerstinkopen te doen. 

Bureau Communication Unlimited Klant AMC
Terreinontwikkeling Doelstelling Positioneer
het Amsterdam Medical Business Park AMC
als een toplocatie voor ondernemingen in de
life sciences. Omschrijving Het thema voor
alle communicatiemiddelen is ‘Draw the
future’. In het licht van dit thema heeft de

brochure voor Medical Business Park AMC
de vorm en uitstraling van een schetsboek
gekregen. Op alle linkerpagina’s worden alle
feiten over het park omschreven. Alle
rechterpagina’s zijn leeg gelaten, zodat geïn-
teresseerde ondernemingen daar hun eigen
toekomst kunnen schetsen. De brochure gaat

vergezeld van een tekenpotlood en wordt
verstrekt in een portfoliomap. 
Creatie Rob Mulder, Oeds Offringa
Verantwoordelijk bij klant Hans Eekel 

Communication Unlimited - AMC Terreinontwikkeling
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Boom Kollectief - Zeeland Seasports

Bureau Boom Kollektief Opdrachtgever Zeeland Seaports Doelstelling creëer een jaarverslag dat
de identiteit van Zeeland Seaports internationaal bekrachtigd als derde zeehavengebied van
Nederland. Omschrijving In het jaarverslag zijn juist geen foto’s verwerkt van op- en overslagac-
tiviteiten of aanmerende zeeschepen. Er is gekozen voor sfeervolle fotografie van details die in
de beide zeehavens te vinden zijn ankers, boeien, kabels, etc. Deze detailfotografie zorgt er met
de daarop afgestemde vormgeving voor dat het jaarverslag het juiste beeld geeft van de omvang
van de activiteiten in de havengebieden. 
Creatie Viola Verbiest-Katsman en Anouk Karman. Account Joop Maas Fotografie R. Oreel
Fotografie. 

Tjepkema Studio
The next Bling

Bureau Tjepkema Studio Titel The next Bling
Omschrijving Dit jaar heeft Tjepkema Studio
op de Milano Design Fair een voorstel gepre-
senteerd van het ultieme winkelcentrum. The
next Bling is een kathedraal van logo's en is
een vervolg op Bling Bling. Design Frank
Tjepkema Met dank aan Bas Kools.
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Brandnew.design - Katja

Bureau Brandnew.design Klant Katja Fassin Omschrijving Katten-drop
van Katja. Familie van de ‘Apekoppen’ en de ‘Yoghurtgums’. Een
lekkernij uit een goed nest dus. Maar Katja’s katten dreigden in de knel
te komen. Want de dagelijkse concurrentie kan zeer benauwend
werken. Nu hebben ook ‘de katten’ van Katja meerdere levens. Na een
extreme make-over begonnen ze aan een nieuw bestaan. Jeugdiger,
krachtiger en opvallender dan ooit. Met op een prominente plek op de
verpakking het oersymbool. Met een uitstraling die past bij het karakter
van een volwassen merk in de snoepcategorie lekker, speels, onder-
scheidend en geliefd door de hele familie. Design Sandra Wiggers
Account Rob van Dam, Katja Claessens

Bureau Brandnew.design Klant United Biscuits Merk Verkade Frou
Omschrijving Frou-Frou van Verkade. Een van oudsher bekend koekje
in een nieuw jasje gestoken. Met een nieuwe, hedendaagse naam
Frou. Met een verbeterde, aantrekkelijke yoghurtsmaak en een gemod-
erniseerde koekvorm. En natuurlijk met een nieuw verpakkingsdesign,
waarin deze vernieuwing duidelijk tot uitdrukking komt. Hoe het al zo
lang vertrouwde met zijn tijd kan meegaan. Design Sandra Wiggers
Account Rob van Dam, Katja Claessens 

Cees Oostrom Design - Rabobank

Bureau Cees Oosterom Design Klant Rabobank Doelstelling De doel-
groep het gevoel geven dat het hun bank is. Omschrijving De plaat-
selijke Rabobanken werken steeds meer samen. Door het samenvoe-
gen van een aantal banken ontstaat steeds een nieuw kantoor. Cees
Oosterom maakt van dit kantoor op miniformaat een bouwplaat, vaak al
voor het kantoor in werkelijkheid is gebouwd. Er is geen andere cam-
pagne te bedenken die mensen zo lang met een product bezig laten
zijn. Een advertentie lees je even vluchtig door, een bouwplaat dat
wordt iets van jezelf.Soms wordt er gedrukt voor alle inwoners van een
stad. Soms wordt alleen de klantenkring benaderd. De nieuwe bouw-
plaat is helder, die geeft een goed beeld van hoe het pand er in werke-
lijkheid uit gaat zien. Er zijn inmiddels 7 Rabo bouwplaten gerealiseerd.
Creatie Cees Oosterom 

Brandnew.design - Verkade Frou
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iD-L inspires innovations - Recent Toys International

Bureau iD-L inspired innovations Klant Recent Toys International Doelstelling De
exclusieve uitstraling van het product versterken. Streven naar 100% transparantie.
Omschrijving Een puzzel bedoeld voor jong en oud. De puzzel is een transparante policar-
bonaat kubus met aan alle zijdes vier knoppen. De knoppen zitten vast door middel van
elastieken draden, die te verschuiven zijn, doordat er in
de kubus sleuven zijn aangebracht. Na een aantal ver-
plaatsingen zitten de elastieken draden ‘in de knoop’.
Het spel draait in de eerste instantie om het uit elkaar
krijgen van de interne knoop. Het is ook mogelijk om de
knoppen uit de knoop te laten eindigen in twee of drie
kleuren per kant. Verpakkingsontwerp Kachung Tsang,
iD-L Grafisch ontwerp Amon Design 3D-puzzel ontwerp
Leighton Rees, Spirid Verantwoordelijk bij klant Guido
Lap, directeur Recent Toys International 
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FutureBrand - Bols Distillers

FutureBrand - Liga

Bureau FutureBrand Klant Bols Distilleries
Merk Bols Product likeur Doelstelling
Ontwerp nieuwe verpakkingen voor het merk
Bols. Omschrijving De nieuwe flessen zijn
qua vorm en bedrukking zo functioneel
mogelijk ontworpen. Voorbeelden van func-
tionaliteit zijn bijvoorbeeld de grip proof
ribbels, de duidelijke segmentatie door
gebruik van kleurcodes op de halslabels en
het oplichten van de lettering van het merk
en smaaknaam in blacklight. FutureBrand en
Flex/the Innovationlab werkten gezamenlijk
aan de nieuwe verpakkingen. Creatie Erik de
Graaf Account Susan van Haastert, Annette
Westendorp Verantwoordelijk bij klant
Hidde van de Pol, Jacco van Vliet

Bureau FutureBrand Klant LU, General
Biscuits Nederland B.V. Merk Liga Product
Liga EverGreen, Liga Fruitkick, Liga
Milkbreak, Liga Continue Doelstelling
Ontwikkel nieuw verpakkingsdesign voor alle
Liga verpakkingen, aansluitend bij de nieuwe
positionering en passend bij de merkarchi-
tectuur. Omschrijving Er is duidelijk onder-
scheid tussen de verschillende liga proposi-
ties, elke propositie heeft een duidelijke sub-
brand. Alle verpakkingen hebben wel een
duidelijk herkenbare Liga signatuur die
aansluit bij de waarden van Liga. Creatie
Tahir Idouri Account Annette Westendorp,
Sascha Balk 

Com&Sense - Sara Lee/DE

Designbureau Com&Sense Klant Sara
Lee/DE Merk Douwe Egberts Senseo
Doelstelling Het neerzetten van een premium
range onder het Senseo merk. Een selectie
van drie exclusieve blends voor de ware
koffieliefhebber. Omschrijving Ontwikkel een
verpakking die recht doet aan het premium
concept van Senseo Selection. Hierbij speelt
het land van herkomst een belangrijke rol.
Creatie Johan Jansen
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EGYPTISCH DESIGN 
MET KOPIEERBEVEILIGING
Hoe introduceer je een
nieuw alcoholmerk in een
islamitisch land dat zowel
lokale als internationale
allure moet hebben? Voor
deze taak stond Design
Bridge, dat voor de
Egyptische Al Ahram
Beverages Company,
onderdeel van Heineken,
het wodkamerk ID Edge
ontwierp. 

Dennis de Rond, creative director
van Design Bridge ‘De moei-
lijkheid is dat de sterke drank-
markt in Egypte enerzijds bestaat
uit de grote, westerse merken, die
vooral in clubs worden gedronken
door toeristen en de lokale elite,
en zelfgestookt bocht anderzijds
dat bij lokale slijterijen wordt
verkocht en uiterlijk kopieën zijn
van westerse merken met namen

als Johnnie Walkie.’ Het doel was
dan ook een product te ontwer-
pen dat voor de eerste groep toch
herkenbaar was en waarvan het
label voor de tweede moeilijk te
kopiëren zou zijn. ‘Vandaar het
gebruik van metallic als kleur’,
legt designer Olof ten Hoorn uit.
Om de klant, die zowel een pure
wodka als diverse flavoured en
ready-to-drink varianten wilde
introduceren, een idee te geven
van de (westerse) mogelijkheden,
ontwierp Design Bridge verschil-
lende concepten die behalve de
flesvormen ook de wereld om het
merk heen omvatte - compleet
met club, evenement en lid-
maatschapspasje. Na de keuze
voor ID Edge, met de vingerafdruk
als letterlijke en eveneens moeilijk
te kopiëren uiting van de merk-
naam, werden de smaken en
kleuren van de RTD’s, die als

eerste werden geïntroduceerd,
gekozen. Ten Hoorn ‘Die felle
kleuren zijn helemaal nieuw voor
die markt, die maken het product.
Los daarvan moeten de kleuren zo
intens zijn qua pigment, omdat ze
in een zonnig land als Egypte
anders snel oplossen.’ Maar
vernieuwend zien ID Edge’s RTD’s
vanuit westers oogpunt er niet uit.
De Rond ‘Je kunt wel iets nieuws
willen maken en daarmee volledig
de plank misslaan, terwijl
vergelijkbaar ontwerp zich al
heeft bewezen. Bovendien zijn
RTD’s in Egypte überhaupt nieuw,
is het gebruik van metallic
grafisch gezien niet geijkt en krijgt
de fles van de moederwodka een
jeneverachtige vorm - dat is wel
nieuw.’ En dan is er nog het mar-
ketingdilemma, aangezien alco-
holreclame in een islamitisch land
nogal restrictief is. ‘Door in clubs,

op evenementen en via pos-mate-
riaal op te vallen - daar helpen de
felle kleuren ook bij - willen we
het merk laden. Al zijn we inder-
daad grotendeels afhankelijk van
mond-tot-mondreclame’, zegt
accountdirector Leonie van
Tienen. ‘Maar gelukkig hebben
Egyptenaren daar een “westerse”
oplossing voor de producent sms’t
de winkels, die op hun beurt
klanten sms’en.’

Project team Leonie Van Tienan,
Olof ten Hoorn, Dennis de Rond,
Rene Grujis
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Mountain Design - Campina Nederland

Bureau Mountain Design Klant Unilever Bestfoods/Calve Doelstelling
Creëer de verpakkingsdesigns voor een paar sauzen die de lol van een
winterse gourmet of andere maaltijd met Calvé tot uitdrukking brengen
Omschrijving Met hun rijk geornamenteerde vormgeving zijn Party King
en Queen aantrekkelijke verpakkingen die de lol van een feestelijke
gourmet maaltijd op humorvolle en opvallende wijze weergeven.
Creatie Jeanette van Zijderveld, Claire Morelli Account Roberta van
Laarhoven Verantwoordelijk bij klant Marloes Schulte, Tanja Hulst

Bureau Mountain Design Klant Campina Nederland Doelstelling Creëer
een verpakkingsdesign voor een tijdelijke wildlife edition van Campina
dubbelval, die aantrekkelijk is voor families. Omschrijving De ver-
pakking vertoont bonte meerkleurig getekende dieren die niet alleen de
tweekleurige vla symboliseren, maar het product ook interessant
maken voor de doelgroep. Met een dierentuin promotie, quiz en diverse
weetjes worden kinderen uitgedaagd actief met de verpakking om te
gaan en daar zelfs nog wat van op te steken. Op de nieuwe pakken
staan prachtige illustraties van achtereenvolgens een tijger, kakatou,
giraffe en flamingo. Creatie Niels Alkema, Peter Guldemond, Claire
Morelli Account Marieke van de Mortel Verantwoordelijk bij klant Jan
Jaap, Hein Raijmakers

Mountain Design - Calve King & Queen

Grey Cells - Lucky Strike

Bureau Grey Cells Klant Lucky Strike Doelstelling Innovatie in
verpakking. Lucky Strike kent een rijke traditie op het gebied van
innovatie en design. Dit begon al bij de samenwerking met de
industrieel ontwerper Raymond Loewy die in 1940 het bekende
bull’s eye logo zijn huidige vorm gaf. Met deze nieuwe gelimi-
teerde verpakking bevestigt Lucky Strike haar imago als inno-
vatief merk. Omschrijving Het pakje opent als een portemonnee
en heeft daarom de naam ‘Wallet Pack’ meegekregen. Als je het
wallet pack opent word je geconfronteerd met één van vijf niet
alledaagse ontwerpen van jonge designers. Deze ontwerpen
zetten je in eerste instantie op het verkeerde been omdat ze niet
direct herkenbaar zijn als een alledaags voorwerp. Aan de hand
van een kort vraag en antwoordspel
geeft elk ontwerp uiteindelijk zijn
functie prijs. Materiaal Karton,
aluminiumfolie en polyprop (seal-
ing) Ontwerp pakje Geert
Ploeger en Ingo Mettens
Verantwoordelijk bij bureau Ron
Lebbink en Erik Laging.

De aan de binnenkant afgedrukte
ontwerpen zijn van de hand van
Studio Job, Floris Schiferli, Peter van
der Jagt, Marcel Reulen Isonul en
Tjepkema Studio.

© Oogst  13-12-2004  09:06  Pagina 50



51

…,Staat - Bugaboo

Bureau Stratmore Klant Continental Bakeries
Doelstelling Restyle de huidige verpakking
en ontwikkel een consumentenadvertentie
voor de retailbladen. Het design van de ver-
pakking moet een nuchtere en neutrale uit-
straling behouden. Creatie Jasper Roks
Verantwoordelijk bij bureau Tamara
Schuitvlot Verantwoordelijk bij klant Danny
van Bueren

Stratmore - Continental Bakeries

JOUW WERK GRATIS IN CREATIE
Wil je ook werk aanleveren voor de Oogst-pagina’s van Creatie. Mail dan recent werk naar creatie@adformatie.nl of stuur het per
post naar Adformatie Groep, t.a.v. Tessa Franssen, Postbus 75462, 1070 Al Amsterdam of Koningin Wilhelminaplein 30, 5e etage, 1062
KR Amsterdam. Meer informatie over aanleveren van werk vind je op www.creatie.nl.

Bureau …,staat Klant Bugaboo Omschrijving ‘Bugaboo By’ is een con-
cept waarbij in samenwerking met de Dutch Fashion Foundation veel-
belovende Nederlandse mode ontwerpers uit worden genodigd om hun
creativiteit los te laten op een Bugaboo kinderwagen. De ontwerpen
worden in gelimiteerde oplage wereldwijd verspreid. De eerste
Bugaboo By is ontworpen door Bas Kosters. De consument werd door
middel van advertenties van zijn creatieve proces op de hoogte
gehouden. fotografie campagne Alek styling Elle Verhagen fotografie
stills Marcel Christ

© Oogst  13-12-2004  09:07  Pagina 51



NBTC
Jarr: ‘Dit was een opdracht van Hallo©,
voor het Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen, om toeristen te
trekken met andere iconen dan de
geijkte klompen en tulpen. Wat je ziet
is echt Dutch Design aan de ene kant
en vervolgens de toerist weer thuis, die
geïnspireerd is door die gekke
Hollanders. Ik heb dit overigens samen

gemaakt met Ger Levinus Ettema en
Nathen Jansen.’
Frank: ‘Je vraagt wel veel van de kij-
ker; als er “before” en “after” bij had
gestaan zou het duidelijker zijn. En ik
vind het nog iets te knus, de impact
had veel heftiger gekund. Met bijvoor-
beeld een stapel auto’s in plaats van
schoenendozen. Maar het printontwerp
is sterk en de pay-off “Holland will

Dutch your mind” vind ik te gek. Wat
trouwens grappig is, is dat Droog
Design, waar de ontwerper van Chest
of Drawers [Tejo Remy, red.] aan ver-
bonden is, regelmatig “would be”-werk
krijgt toegestuurd uit het buitenland
van aspirant-ontwerpers. Dit doet me
daaraan denken - je zou zelfs kunnen
onderzoeken of je dat gegeven zou
kunnen gebruiken voor dit concept.’

Gasthoofdredacteur Frank Tjepkema beoordeelt 
de map van Jarr Geerligs (32), creatief bij BSUR
Concepting. Jarr liep vorig jaar als student aan de
Hallo© Academie stage bij Rodger Beekman van
BSUR en volgde gelijk diens partner Rodger
Werkhoven op, die naar Ogilvy Amsterdam vertrok. 
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‘BLIJF GEËNGAGEERD’
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‘Eigenlijk waren de witte sokken op slippers onze favoriet’
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The City Speaks 
Jarr: ‘The City Speaks was in feite een
vrije opdracht voor Hallo©. Althans, het
idee was dat ik aan de hand van een
product, een camera in dit geval, een
concept moest bedenken en uitwerken.
Vervolgens heb ik een serie foto-
columns voor het culturele magazine
Vlucht gemaakt van objecten – en deze
duif dus, die door een brug geplet was
– die iets over Amsterdam moesten
zeggen. Wat de duif nog zegt? Iets in
de trant van “*$@#!”.’ 
Frank: ‘Het eerste wat me te binnen
schiet, is: wat wil je zeggen? Het is
namelijk niet erg positief, niet van:
deze stad is te gek. Wat ik er des te
krachtiger aan vind is dat het beeld de
sociale impact toont van de stedelijke
omgeving zonder mensen te laten zien.
Heel mooi!’

The Guide
Jarr: ‘Tijdens de opleiding aan Hallo©
werden we ook gestimuleerd om in te
zenden voor de D&AD Student Award,
zoals deze uitingen voor The Guide, de
wekelijkse entertainment- en cultuur-
gids van The Guardian. Dit was pure
copy, erg leuk om te doen. En we - ik
heb dit ook met Ger gemaakt - waren
erg tevreden over de pay-off “enough
excitement for one week”, waarna tus-
sen haakjes steeds weer wordt gerefe-
reerd aan de hoofdregel.
‘We hadden trouwens ook nog een idee
voor een commercial: dat je iemand in
The Guide ziet kijken en ergens in de
rij ziet gaan staan, waarna hij weer in
The Guide kijkt en ergens anders heen
rent om weer in de rij te gaan staan.
Dat gaat zo door tot hij uiteindelijk
naar huis gaat om iets, wat hij natuur-
lijk weer in The Guide heeft zien
staan, thuis op tv te gaan kijken, om
daar op de bank als een blok in slaap
te vallen.’
Frank: ‘Volgens mij is dit goed, geen
speld tussen te krijgen. Nou ja, het is
vooral heel degelijk.’

Nieuwe Revu
Jarr: ‘Dit heb ik met Rodger gemaakt
tijdens mijn stage bij BSUR. We hebben
ons wel afgevraagd of we het woord
“eigendraads”, dat wij hebben verzon-
nen, moesten gebruiken en de uitingen
niet voor zichzelf moesten laten spre-
ken. Maar het leefde al zo op de redac-
tie, dat Nieuwe Revu het graag wilde.’
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Frank: ‘Ik heb meer moeite met het
opgerolde tijdschrift. Het is esthetisch
wel aardig, maar het leidt eigenlijk
alleen maar af. Wat betreft de commer-
cials: die zijn netjes, maar weinig
eigendraads. De snelheid van de 
collageachtige beelden doet me denken
aan de begintijd van de videoclip. Nee,
ik vind het te makkelijk. “Eigendraads”
zelf is echter briljant. Daarmee benoem
én claim je een eigen manier van
berichtgeven.’

Radio 538
Jarr: ‘Eigenlijk was de printuiting met
de witte sokken op slippers onze favo-
riet, maar die vond Edwin Evers niet
zo leuk; hij zag zichzelf niet zo. Ja,
jammer. Er is toen voor de arm geko-
zen die we door Morad Bouchakour
hebben laten schieten.’
Frank: ‘Is hij de lucht aan het intervie-
wen?’
Jarr: ‘Nee, het is een verwijzing naar
de Olympische vlam.’
Frank: ‘Oh. Nou ja, die met de sokken
is wel beter, die geeft tenminste nog
een gevoel van: ‘s zondags lekker naar
de radio luisteren. Maar eigenlijk heb
ik heel weinig met radio. Of ik wel een
radio zou willen ontwerpen? Ja, dat
wel natuurlijk.’

Stickers (ChaosReader)
Jarr: ‘Zo’n vier jaar geleden “tagde” ik
er als yiya kwistig statements op los en
dit was daar twee jaar geleden eigen-
lijk een vervolg op, maar dan met stic-
kers op affiches.’
Frank: ‘Kijk, dit vind ik interessant, dit
inbreken. Je woorden zijn misschien
nog niet zo sterk - The City Speaks
vond ik wat dat betreft veel scherper
qua tekst -, maar het heeft iets rebels,
iets subversiefs, tegen de heersende
conventies in.
‘Als je me nu vraagt naar een eindoor-
deel, dan zie ik die maatschappelijk
geëngageerde drang hier en daar door-
sijpelen in je werk. Het mooiste zou
natuurlijk zijn als je dat meer zou
kwijt kunnen in je commerciële werk.’
Jarr: ‘Dat zou ik ook graag willen,
maar het is niet altijd makkelijk een
klant daarvan te overtuigen, en het
past niet bij elke klant.’
Frank: ‘Toch raad ik je aan dat te blij-
ven proberen. Of tenminste dat zelf
altijd te blijven doen.’
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Ruim achthonderd inzendingen telde de
ICAD-uitreiking dit jaar en daarmee zit
de Ierse reclamemarkt in de lift. Carol
Lambert, bestuurslid van het ICAD:
‘Hoewel de advertentie-industrie in
Ierland nog altijd kleinschalig is [de tota-
le bureauwereld in Dublin bestaat uit
ongeveer 750 mensen, red.], is het talent
in termen van creativiteit zeker daar.
Maar er is nog een zekere terughou-
dendheid, in sociaal, conservatief
opzicht.’ Adrian van der Lee, managing
director van reclamebureau Adept en
van Nederlandse komaf, beaamt dat:
‘Behalve dat sommige klanten marke-
tinginzicht ontberen, gaat het er soms
nog voorzichtig aan toe.’ 

Ook de in Nederland gevestigde Engelse
designconsultant Andrew Fallon, die
voorzitter van de designjury én presen-
tator van de uitreiking was, heeft dat
gemerkt – andere buitenlandse juryle-
den waren Rooney Carruthers van VCCP
London, die afgelopen jaar ook al jureer-
de voor de D&AD Awards en in Cannes,
Igor Lutz van BBDO Moskou en de
Franse typograaf Philippe Apeloig.
‘Ierland groeit economisch enorm en je
merkt dan ook dat het er bruist. Maar
dat zie je nog niet terug in de hoeveel-
heid inzendingen, alsof er een rem op
zit; in het vak borrelt het nog vooral.
Aan de andere kant sommige inzendin-
gen waren zo goed, zo mooi, dat ik de

ideeën wel wilde jatten. Zoals de prin-
tuiting “Lost property” van Volkswagen,
waarbij je allemaal vakken met gevon-
den voorwerpen ziet, met daarin hoedjes
en petten en daaronder een afbeelding
van de nieuwe Beetle cabrio. Of het boek
“Home” over een duivenmelker van
David Smith, die trouwens in Nederland
werkt.’ 
Een andere Nederlands getinte inzen-
ding, maar geen winnaar, was de (opge-
vouwen) ‘Dubbel Dutch’-poster van de
Design Factory, als uitnodiging voor een
ICAD-bijeenkomst vorig jaar waar de
Nederlandse designers Hans Bockting
van Una en Thomas Widdershoven van
Thonik zouden spreken. Fallon: ‘Die
Nederlandse helderheid valt in Ierse con-
text meteen op, zeker onder designers.
Die kijken nog erg op tegen “Dutch
Design”. Nee, we hebben het niet geïn-
terpreteerd als kopie. Integendeel, het
was een bewerking en speelde in op het
thema van de bijeenkomst. Waarom
Dubbel Dutch geen Bell heeft gewon-
nen? Omdat het geen uiting was waar
niets aan te verbeteren viel.’ 
Aan de organisatie van het evenement
viel ook nog wel het een en ander te ver-
beteren, althans volgens de gangbare
normen van een strak geregisseerde
show. Maar geen van de bezoekers die er
om maalde, in de laatste plaats Fallon.
‘Het was de bedoeling dat we om negen
uur de zaal in moesten, maar iedereen
bleef gewoon bij de bar hangen. Het was
volkomen chaotisch, anarchistisch bijna.
Het viel me sowieso op dat er heel veel
jonge creatieven waren. Uiterst bevlogen
en tegelijk heel relaxed; ze hebben zicht-
baar enorm veel plezier. Juist bij hen
voel je die golf van verandering, voel je
dat het borrelt.’
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IERLAND BORRELT 
Afgelopen 2 december zijn in Dublin tijdens het ICAD (Institute
of Creative Advertising & Design) (cult)reclamefestival de jaar-
lijkse Bells uitgereikt. Hier een selectie van het beste Ierse werk
van 2004. Designjuryvoorzitter was de in Nederland gevestigde
Andrew Fallon. [Hugh Oram, vertaling Kari-Anne Fygi]
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Bureau XMI Design Consultants Klant Castex Consortium Product Magasins Généraux Concept
Helen Johnston Designer Helen Johnston Creatief Directeur Neil Condron Art Director Helen
Johnston Fotografie Helen Johnston, Neil Condron Illustrator Cormac O’Connor Typografie Helen
Johnston Printer Absolute Print, Fergus Kelly 

XMI DESIGN CONSULTANTS - CASTEX CONSORTIUM 

Bureau Red Dog Design Consultants Titel Cultural Posters Klant Temple
Bar Dublin

RED DOG DESIGN CONSULTANTS - TEMPLE BAR DUBLIN
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Bureau McCann Erickson Titel Lightning, Eel, Procupine  Klant Coca-Cola Ierland 
Medium Print Product Fanta Concept Jessica Kiang, Keith Doyle Creatief Directeur Stanno,
Madden Art Director Keith Doyle Copywriter Jessica Kiang Illustrator Tara McPherson
Verantwoordelijk bij klant Jill Byrne

MCCANN ERICKSON - COCA-COLA IERLAND

Bureau Chemistry Titel Paul Ryan, Sinead O’Reilly, John
Moore Product Focus Ireland Medium Outdoor Concept
Ted Barry, Dave Milligan-Croft Creatief Directeur Mike
Garner Art Director Dave Milligan-Croft, Mike Garner
Copywriter Ted Barry Fotografie Bruno Bossi Account
Director Ray Sheerin Verantwoordelijk bij klant Mark
Mellet, Pauline Costello

CHEMISTRY - FOCUS IRELAND
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Bureau Owens DDB Titel Stunt Biker Klant Motor Distributors Limited
Product Volkswagen Golf Estate Medium Print Concept Catherine
Lennon, Megan Everett Creatief Directeur Colin Murphy Art Director
Catherine Lennon Copywriter Megan Everett Typografie Catherine
Lennon Account Director Anna Dawson Verantwoordelijk bij klant Tom
O’Connor 

Bureau Owens DDB Titel Splash Klant Motor Distributors
Limited Product Volkswagen Passat Medium Print Concept
Colin Murphy, Donal O’Dea Creatief Directeur Colin Murphy
Art Director Donal O’Dea Copywriter Colin Murphy
Fotografie Dave Campbell Typografie Donal O’Dea Account
Director Anna Dawson Verantwoordelijk bij klant Tom
O’Connor

Bureau Owens DDB Titel Hats Klant Motor Distributors Limited Product
Volkswagen Beetle Cabriolet Medium Print Concept Colin Murphy,
Donal O’Dea Creatief Directeur Colin Murphy Art Director Donal O’Dea
Copywriter Colin Murphy Fotografie Neil McDougald Typografie Donal
O’Dea Account Director Anna Dawson Verantwoordelijk bij klant Tom
O’Connor

OWENS DDB - MOTOR DISTIBUTORS LIMITED

OWENS DDB - MOTOR
DISTIBUTORS LIMITED

OWENS DDB - MOTOR
DISTIBUTORS LIMITED
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Bureau Atelier David Smith Titel
HOME Klant Rhona Byrne /
Ballymun Pigeon Club Product
Artists Publication Concept Atelier
David Smith Designer Oran Day
Creatief Directeur Atelier David
Smith Fotografie Rhona Byrne
Typografie Oran Day Printer Wood
Print Craft, Dublin 

Bureau Dave Campbell Titel Powers Whiskey Campaign Klant
McConnels / Irish Distillers Medium Print Product Power’s Whiskey 
Art Director Paul Barras Fotografie Dave Campbell

DAVE CAMPBELL - MCCONNELS / IRISH DISTILLERS

ATELIER DAVID SMITH - RHONA BYRNE
BALLYMUN PIGEON CLUB 
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GUUS BEUMER,
BEELDENDE KUNST- EN
MODEDESKUNDIGE 
Boek: ‘Austerlitz van de Duitse schrij-
ver Winfried Georg Sebald behoort
blijvend tot mijn favorieten. Reden 
is de prachtige mix van formules:
van dagboek tot reisverslag, van
essay tot roman. Dit boek is zo vol,
zo genereus, dat ik zelfs fragmenten
eruit heb kunnen gebruiken voor de
catalogus van de Designprijs
Rotterdam 2003 als vorm van kritiek.’
Film: ‘Een “good ol’ favourite” is Love
Streams van en met John Cassavetes,
wiens neurotische vrouw ten onder
gaat aan goede intenties.’
Kunstwerk: ‘Mijn verhouding tot veel
kunstwerken is bijzonder dubbel-
hartig. De klassieke positie van het
kunstwerk als “interface” tot een
andere wereld, gedachtegoed of 
perspectief, wordt hoogstzelden door
mij als zodanig ervaren en zelfs dan
wantrouw ik die ervaring. Dat wan-
trouwen is trouwens wel aanleiding
voor een zekere reflectie, maar leidt
niet tot een favoriet.’
Muziek: ‘Ik ben een duidelijke 
alleseter en bijvoorbeeld diep geluk-
kig met het huwelijk tussen beeld en
popmuziek. Ik scan iedere avond wel
MTV, TMF en The Box op zoek naar
een voor mij onbekende clip. Maar
opnieuw: een echte favoriet heb ik
niet of alleen kortstondig. Favoriet 
is de simpele handeling met de
afstandsbediening.’
Reclame: ‘Wat leuk is dat we alle-
maal inmiddels zo goed de codes 
van de reclame kennen, dat creatie-
ven steeds duidelijker met die codes
kunnen en eigenlijk moeten spelen.
En of dat nou de laatste Volvo-adver-
tenties tot gevolg heeft of dat ze een
bepaalde vorm van herhaling moeten
hebben, ik ben altijd benieuwd naar
de volgende ontwikkeling. 

Parallel aan de Nederlandse vorm-
geving heb je dus een soort meta-
reclame in Nederland en die vind 
ik uiterst vermakelijk.’
Product: ‘E-mail. Misschien eerder
een dienst dan een product, maar
mijn leven is hier inmiddels mee 
vergroeid en in tegenstelling tot een
auto of een tafel, gebruik ik het 
kritiekloos, als een ware fan.’

KAREN HEUTER,
ARTDIRECTOR
KESSELSKRAMER
Boek: ‘Dat moet nog geschreven 
worden. Eerlijk, één favoriet kan ik
onmogelijk kiezen, ik zou er honder-
den kunnen noemen.’
Film: ‘Blow-Up uit 1966 van
Michelangelo Antonioni. Die film 
fascineert me na al die jaren en al 
die keren dat ik hem heb gezien nog
steeds. En hij is gemaakt in het jaar
dat ik geboren ben.’
Kunstwerk: ‘The Bride Stripped Bare
by Her Bachelors, Even (The Large
Glass) van Marcel Duchamp. Omdat
ik, net als met Blow-Up, na al die
keren dat ik er eindeloos naar heb
staan staren, het nog altijd niet 
helemaal heb doorgrond.’
Muziek: ‘Serge Gainsbourg! Behalve
dat zijn muziek absoluut tijdloos is,
is het ook erg ironisch.’
Reclame: ‘The Knowledge van de
Amerikaanse sportnieuwszender
ESPN. Een serie commercials waarin
een, zeg, 35-jarige man een vriendje
heeft in de vorm van een harige bal,
die zijn kennis verpersoonlijkt en 
per commercial groter wordt.
Simpelweg briljant.’
Product: ‘Glassex! Zeer erotische
naam. Ik hou gewoon van dat spul.
En je kunt ermee schieten. It makes
me feel like I’m living in the Wild
West.’

‘GILDA, ARE

Gasthoofdredacteur
Frank Tjepkema

vroeg vijf mensen
uit zijn netwerk om
hun favoriete boek,

film, kunstwerk,
muziek, reclame en
product te noemen.

‘Alleen bij Rita
Hayworth en mijn

vrouw kun je zo ver-
drinken in waterige

film noir-ogen.’

‘Glassex! 
Zeer erotisch. 
Ik hou gewoon van
dat spul‘
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MAARTEN BAAS,
ONTWERPER
Boek: ‘De Vergankelijkheid van
Midas Dekkers. Een frisse kijk op
een proces dat normaalgesproken als
negatief wordt beschouwd, maar nu
bekeken vanuit de motieven en logi-
ca van hetgeen dat vergaat.’
Film: ‘Of Mice And Men uit 1992 met
Gary Sinise, naar het gelijknamige
boek van John Steinbeck. De film is
puur, eenvoudig, mooi, zonder pre-
tenties, zonder poespas en daardoor
raak en sterk.
Kunstwerk: ‘Van een kunstwerk ver-
wacht ik dat het me meer raakt dan
woorden kunnen zeggen. Zo’n
kunstwerk ken ik niet. En als het
zou bestaan zou ik dus niet onder
woorden kunnen brengen waarom ik
het zo goed zou vinden.’
Muziek: ‘Tom Waits. De rode draad
in zijn muziek is Tom Waits zelf en
daarmee zijn eigenheid en rauwheid.
Tegelijkertijd kenmerkt zijn muziek
zich door verrassende variaties,
contrasten en vernieuwingen. Maar
in alles wat Waits doet, zit harmo-
nie, waardoor hij een geheel eigen
stijl creëert die overal en altijd stand
houdt.’
Reclame: ‘Donor Ja/Nee. Omdat nu
eens niet het een of ander werd aan-
geprezen, maar de nadruk lag op
neutraliteit.’
Product: ‘Brood. Eetbaar, lekker en
gezond.’

RICHARD HUTTEN,
ONTWERPER
(Hutten kreeg afgelopen jaar met
architectenbureau MVRDV de
opdracht om in Seoul een designaca-
demie te bouwen die naar hemzelf
zal worden vernoemd, red.):

Boek: ‘Mijn Apple PowerBook. Echt
handig en portable.’
Film: ‘Underground van Emir
Kusturica. Briljante film van een bril-
jante geest. Een tragi-komische,
soms zelfs bizarre film. We gaan
lachend ten onder, zoiets. In een
scène vechten ze zich al dansend
een weg naar buiten, terwijl het
zigeunerbandje vrolijk verder speelt.’
Kunstwerk: ‘Het autoreuzenrad,
Drive-in Wheel, van John
Körmeling. Als je dit reuzenrad ziet
krijg je meteen een glimlach op je
gezicht. Niet allen omdat je verrast
bent, maar ook van de schrik: “Durf
ik hier in, houdt het apparaat het
wel?” De combinatie tussen humor
en spanning is sterk. En het feit dat
je niet alleen beschouwer, maar ook
participant kunt zijn, maakt het tot
een meesterwerk.’
Muziek: ‘Ik luister naar N.E.R.D. en
Nirvana, naar Ima Sumac en KC &
The Sunshine Band en alles wat
daartussenin zit. Maar misschien is
de filmmuziek van de hiervoor
genoemde film Underground door
Goran Bregovic wel de grootste favo-
riet. Muziek waarbij je wilt gaan
dansen, waar je vrolijk van wordt.
De titel van een andere cd van
Bregovic geeft ook goed aan waarom
ik van zijn muziek hou: Music for
Weddings and Funerals.’
Reclame: ‘Ik zap altijd weg.’
Product: ‘Zie favoriete boek.’

MICHAËL FERRON,
FOTOGRAAF
Boek: ‘Homerus’ Odyssee, in de ver-
taling van Robert Fitzgerald. Ik ver-
langde ernaar Telemakos te zijn, dat
mijn vader op een dag terug zou
komen en, net als Odysseus, zou
zeggen : “I am that father your boy-
hood lacked and suffered pain for
lack of ... I am he.” En dan zouden

we samen knokken tegen het
kwaad dat mijn moeder zo verdrie-
tig maakte.’
Film: ‘Gilda uit 1946, van Charles
Vidor. De apotheose van zwart/wit
glamourfotografie. Rita Hayworth is
in elke 24 beeldjes per seconde
adembenemend uitgelicht in jaren
veertig Hollywood-stijl. Dan ga je
automatisch mee in de haat en lief-
de via oneliners als: “To me a dollar
was a dollar in any language.” En
als haar jaloerse echtgenoot vraagt:
“Gilda, are you decent?”, antwoordt
Gilda: “Me? (dan staan camera en
de wereld stil, alleen bij Gilda en
mijn vrouw kun je zo verdrinken in
waterige film noir-ogen) Sure, I’m
decent.”’
Kunstwerk: ‘Dan kies ik voor iets
van de Zwitser Jean Tinguely, die
mij als tienjarige jongen in het
Stedelijk Museum overhaalde om
op een grote, rode knop te drukken,
waarna een meta-mechanisch infer-
no mij voorgoed de kunst inzoog.’
Muziek: ‘Mijn held: George Clinton,
uitvinder van de P-Funk. Er bestaat
bijna geen muzikant die niet met
hem gewerkt heeft of niet door hem
beïnvloed is. Bij Parliament-
Funkadelic had je geen drugs
nodig: ruimteschepen, metershoge
marsmannen in bontjassen, één
grote glittertrip met opzwepende
plukbas van Bootsy Collins, onbe-
grijpelijke riffs van Dwayne
mcKnight en Sir Noze met eiken-
houten stem: “We have overcome,
for I am here. Some ask me: is
there funk after death? I say: seven
up.”’
Reclame: ‘Klassieker van Ogilvy om
je een Rolls-Royce aan te smeren.
“At 60 miles an hour the only
sound you hear is the clock.” Zodra
ik wat geld over heb koop ik er
eentje. In mijn 40 jaar oude Peugeot
staat het klokje stil.’
Product: ‘Liefde, iedereen kan het
vormgeven en het is nergens te
koop.’ 

YOU DECENT?’
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PERFECT
Hoe is het om als creatief in het buitenland
te werken? Artdirector Nick Klinkert (1968),
onder meer ex-Van Walbeek Etcetera en -Euro
RSCG Wnek Gosper in Londen en in 2003
genomineerd voor Cannes’ Young Director
Award, werkt sinds kort bij Bartle Bogle
Hegarty in reclamewalhalla New York.

‘Als je bij BBH, op 22nd Street en 5th Avenue, op de achtste

verdieping de lift uitstapt, tref je een Braziliaanse artdirector,

een Canadese copywriter, een Duitse creatief directeur, een

Zweedse designer, een Nieuw-Zeelandse design director,

een paar Engelse creatieven, zowaar een aantal Amerikanen

en inmiddels dus ook een Nederlandse artdirector. Allemaal

persoonlijk uitgekozen door John Hegarty himself. En dat

betreft dan nog alleen de creatieve vloer.

Want in het gebouw zijn nog veel meer "characters" met een,

om het zacht uit te drukken, nogal verschillende achtergrond:

van een ex-roadie van Metallica en surfers tot galeriehou-

ders en mensen met een, letterlijk, meer dan gemiddelde

belangstelling voor tatoeages. Niemand wordt vreemd aan-

gekeken om hoe hij eruit ziet, wat hij denkt of waar hij van-

daan komt. Het gaat erom wat je doet en de manier waarop

je dat doet.

Ruimdenkendheid heerst hier dan ook boven alles, en dat in

de ruimste zin van het woord. Geen idee is te groot of te raar,

niets wordt uitgesloten. Geen deur is gesloten en iedereen -

van creatieve assistent tot creatief directeur - draagt bij aan

het ultieme doel: het maken van de best mogelijke communi-

catie. Als team en niet als individu. Geen ego’s.

Wat dat betreft vormt het bureau een perfecte reflectie van

New York zelf, een stad die te groots is om te worden verpest

door onvermijdelijke ego’s. Alle rassen en religies zijn hier

vertegenwoordigd, leven in redelijke harmonie met elkaar en

er zijn geen restricties aan de dromen van mensen. Alles

kan. Dat maakt het werken hier zo ongelofelijk fascinerend.

En de diversiteit uit zich in alles: de restaurants, de musea,

de galeries, de winkels, de boeken en de architectuur.

Als creatief is het onmogelijk om rond te lopen in deze over-

weldigende stad en niet verwonderd, niet geïnspireerd te

raken. En dat is juist wat een reclamebureau als BBH nog

eens extra stimuleert, in ieder opzicht. Daarom is de combi-

natie van BBH en NY voor mij ook zo perfect: the sky ís hier

the limit.’

INGEZONDEN

PAK DE HELE WERELD
Het idee is goed, maar tevens lastig. Als
je een goed blad wilt maken met veel
goed werk erin, wat ook nog eens
nieuw werk moet zijn, dan moet dat er
wel zijn. En is dat er? Wij kijken altijd
met plezier uit naar Lürzer’s Archive.
Dat is voor het merendeel goed werk uit
de hele wereld en komt zes keer per
jaar uit. Creatie komt tien keer per jaar
uit en gaat alleen over Nederland. Als
jullie het spannend willen houden, zou
het wellicht een idee zijn om de rest
van de wereld erbij te betrekken. Pak
het aan als een soort Archive, mét
achtergrondinformatie, en je hebt een
bestseller.

Piebe Piebenga en Darre van Dijk, 
creatieve directie Amsterdam Advertising

MINDER GEREUTEL
Leuk blad, Creatie. Vooral de rubriek Oogst natuurlijk. Maar wat mij betreft mag
er wel minder gereutel omheen. Met name de favoriete film, dvd en eethut van
allerlei  creatieven. Zit werkelijk niemand op te wachten. Wat me dan leuker lijkt
is om de portfolio van een creatief duo of (klein) bureau uit te lichten. Wij willen
wel aftrappen.
Hoi!

Pierre Carrière, copywriter Open Communicatie (uut Grun)

WAARDEVOLLE VERDIEPING
Toen ik over Creatie hoorde, was ik opgetogen. Eindelijk zou ik onder het genot
van controlled circulation kunnen genieten van recent creatief werk uit binnen- en
buitenland. Bye bye Lürzer’s Archive, voortaan kunnen we ideeën gewoon stelen
uit Creatie! Blijkt dat Creatie niet gratis is. En dan word je al snel een stuk kriti-
scher. Ga je eens kijken naar de inhoud. Oké, veel waardevolle verdieping. Wel
mag het ingezonden werk actueler zijn. Dat geldt trouwens ook voor de adver-
teerders. Zo’n Doom & Dickson-advertentie uit 1958, dat kan echt niet!

J-P Nieuwerkerk, copywriter Red Cell Not Just Film

ALS EEN OUDE MELKKAR
Het eerste dat mij opviel was de slechte
spatiëring van het letterbeeld ‘Creatie’.
De ruimte tussen de letters rammelt als
een oude melkkar. En bij het omslaan
van de eerste bladzijde druipt de povere
art direction je tegemoet. De blad lay-out
is saai en te voorspelbaar en de keuze
van typografie inspiratieloos. Waarom is
hier zo weinig aandacht aan besteed? Dit
is een blad voor creatie! Passie! Liefde
voor de mm2! Kom op, dit kan en moet
beter. Je maakt een blad voor de meest
verwende groep op deze aardkloot: crea-
tieven! Is er nog hoop? Ja, vraag een
aantal zeer kritische designers, typogra-
fen en creatieven om naar dit blad te kij-
ken. Anders blijft het een stiefkindje.
Succes!

Enrico Bartens, creatief directeur 
Hot-DNA en oprichter Stichting MO

OF BEN IK NOU GEK?
Geachte redactie,
In de inleiding van jullie eersteling
beweren Clement Burger en Jan de
Roos van XXS: ‘Maar vreemd genoeg
was er nog geen blad dat over de kern
van ons vak gaat.’ Natuurlijk staat het
altijd interessant om net te doen alsof je
het wiel hebt uitgevonden, maar ik

moet er toch op wijzen dat er al zo’n 15
jaar een ander blad bestaat dat over cre-
ativiteit in de reclame, dus over ‘crea-
tie’, gaat, namelijk Credits. Overigens
gaat Adformatie toch ook vaak over dit
onderwerp, of ben ik nou gek?
Hartelijke groet,

Fabian Takx, hoofdredacteur Credits

Ook (opbouwende) kritiek op Creatie? Mail naar tessa@adformatie.nl.

(De redactie behoudt zich het recht voor reacties te selecteren en eventueel in te korten.)
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url’s
• Shift (www.shift.jp.org) is een Japans e-zine met kunst-, design-, mode- en

muziekcorrespondenten over de hele wereld.
• Internetkunstenaar Rafaël Rozendaal ziet zijn website als zijn schilderdoek.

www.newrafael.com
• Pimp my ride! Wil je een spoiler? Geen probleem! Glimmende velgen? Alles

kan! Stel hier je eigen pimp-bak samen: www.mtv.nl/pimper.
• Nieuw: alumni.designacademy.nl, met portfolio’s van ex-Design Academy

Eindhoven studenten.
• www.newstoday.com ‘een goeie vergaarbak voor ideeën’, aldus Robert van der

Lans van DDB Amsterdam.

Van thaibokster tot imama
In het instituut Imagine IC in de Amsterdamse Bijlmer
is tot en met 30 januari de expositie Heldinnen met
gemanipuleerde foto’s van Margi Geerlinks te zien.
Geerlinks fotografeerde vrouwen met verschillende 
etnische achtergronden die tegendraadse beroepen 
uitoefenen: van een thaibokster tot een columniste en
van een wetenschapster tot een imama. Zo ook de
Marokkaanse rapster Badbrya: ‘Als ik op het podium
stap, denkt iedereen: ze gaat zeker zo’n schattig 
nummer zingen. Nee dus. En dan reageert iedereen ge-
shockeerd. Terwijl het voor mij vanzelfsprekend is. 
Mijn cultuur, met haar humor en creativiteit, is juist een
van mijn grootste inspiratiebronnen.’ www.imagineic.nl

Rapster Badbrya
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COLOFON
Uitgever Patrick van Tuijl
Gasthoofdredactie Frank Tjepkema
Redactie Nils Adriaans, Tessa Franssen,
Susanne van Nierop 
Eindredactie Nils Adriaans, 
Ton Goedknegt, Cindy Lammers
Art direction en vormgeving 
Allegro: Ivo van IJzendoorn, Marcia van
Kampen en Olivier Wegloop
Marketing Anna Commandeur, 
Gabriëlle de Jong
Aan dit nummer werkten mee 
Tessa Posthuma de Boer, Kari-Anne Fygi,
Chris van Houts, Nick Klinkert, Hugh Oram,
Louise Schouwenberg 

Drukwerk Giethoorn ten Brink, Meppel

Redactieadres
Creatie
Postbus 75462
1070 AL Amsterdam
020-5733644
www.creatie.nl

Abonnementen
Abonnementsprijs 2005: C115,- incl. btw en
verzendkosten. Studentenabonnement 
C49,-. Los nummer C15,-.  
Creatie verschijnt 10x per jaar.
Abonnementen kunnen schriftelijk tot 
uiterlijk drie maanden voor het aflopen 
van het abonnement worden opgezegd,
www.adformatie.nl/shop

Abonnementenadministratie
Kluwer afd. klantenservice
Postbus 878
7400 AW  Deventer
tel: 0570 - 67 33 58  
fax: 0570 - 69 15 55
info@kluwer.nl

Advertentie-exploitatie
Eric-Jan Vis, Paul Weber
Maartje Kuypers (productiecoördinatie)
Anita Verlinden (orderadministratie)
Postbus 75462
1070 AL  Amsterdam
020 - 573 36 44

Adformatie Groep is niet aansprakelijk voor verlies of
beschadiging - door welke oorzaak ook - van enig mate-
riaal dat voor publicatie beschikbaar is gesteld.
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever worden open-
baar gemaakt of verveelvoudigd. Op iedere inzending
van een bijdrage of informatie zijn van toepassing de
Standaard-publicatievoorwaarden van Wolters Kluwer
Nederland BV, gedeponeerd ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr.
217/1999; een kopie kan kosteloos bij de uitgever wor-
den opgevraagd.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van
toepassing de Algemene Voorwaarden van Kluwer B.V.,
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam
op 6 januari 2003 onder depotnummer 3/2003. 
Op alle overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer
met betrekking tot advertentieplaatsingen (daaronder
begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en
bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze Algemene
Voorwaarden van toepassing de laatstgeldende versie
van de Regelen voor het Advertentiewezen, uitgegeven
door de Raad van Orde en Toezicht voor het
Advertentiewezen (ROTA), hierna: "de Regelen". Bij
tegenstrijdigheid van de Algemene Voorwaarden met
de Regelen prevaleren de Regelen. 
Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden en de
Regelen zal op eerste verzoek gratis worden toe-
gezonden. U kunt beide ook vinden op www.adfor-
matie.nl/algemenevoorwaarden.html.
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Stoneheads

Suites aan de Amstel
Restaurateur-ondernemer Peter Lute en ontwerper Marcel
Wanders openen in januari hotelconcept Lute Suites,
bestaande uit zeven monumentale huisjes uit 1740 in
Ouderkerk aan de Amstel met elk een verschillend inte-
rieur. Lute Suites is geen typisch ‘boutique hotel’ waar de
bar en foyer interessanter zijn dan de kamers zelf -
integendeel zelfs -, maar er juist op gericht ‘de gasten
achter de deuren van de suites onder te dompelen’. De
zeven suites staan naast elkaar aan de oever van de
Amstel, variëren in grootte van 60 tot 80 m2 en kosten
300-575 euro per nacht inclusief ontbijt dat ’s ochtend
aan de voordeur wordt afgeleverd. In de loop van het jaar
wordt het concept uitgebreid met nog eens zeven suites
verspreid over Amsterdam.

Commerciële creatieven worden,
schertsend, nog wel eens gemankeerde
kunstenaars genoemd. Niet geheel
onterecht, want veel creatieven storten
zich naast hun commerciële kronkels
op kunst, literatuur en muziek. Zo
fotografeert Bart Stroes, artdirector bij
Tools Communicatie, in zijn vrije tijd
stenen. Meer in het bijzonder grindste-
nen van niet groter dan een à twee cen-
timeter, ‘die - eenmaal voor de helft
gespiegeld - allemaal een nogal vreemd
gezicht opleveren, letterlijk weltever-
staan. Ik zie nu eenmaal in alles
gezichten’. Om er zeker van te zijn dat
zijn ‘talent’ geen al te grote aberratie
was, stuurde hij er een aantal in voor
de London Photographic Awards en
werd warempel voor de finale geselec-

teerd. Inmiddels heeft Stroes ongeveer
150 verschillende ‘stoneheads’
gemaakt, waarvan een deel op zijn
website www.bartstroes.nl te zien is.

P.S. Ook een (verkapt) kunstenaar met een boeiend

project? Mail naar tessa@adformatie.nl.
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