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Terwijl u aan uw koffie nipt en de krant openslaat, worden de
hotelbedden van Knokke bevolkt door artdirectors, copywriters,
producers en accounts die gisterenavond hun moment de gloire
beleefden. Of de bittere smaak van teleurstelling doorspoelden, omdat
er geen award te rapen viel. Dit moet zowat de enige dag van het jaar
zijn dat ik een duidelijk vermoeden heb van wat er in de hoofden van
de creatieven omgaat. De 364 andere dagen weten ze vooral mijn blik
op de wereld én op hun werk uit te dagen. 

Dat werk, daar wordt u dagelijks mee geconfronteerd. Gelukkig is het
zoveel meer dan de waspoederreclames met breedlachende mensen.
Het zijn ook dingen die u spontaan deelt, waar u het met uw vrienden
over heeft omdat het verdomd goed gevonden is. Campagnes kunnen
mensen in beweging brengen. Opinies vormen. Levens veranderen.
Neem nu bijvoorbeeld de Child Focus-campagne die gisteravond de
Grand Prix for Good heeft gewonnen.  

Maar daar staat u wellicht niet bij stil. Hoog tijd dus om u met dit
magazine een blik achter de schermen van ons vak te geven, om op
zoek te gaan naar de mensen die het verschil maken, om te ontdekken
welke soort campagnes er wél in slagen om iets goed te doen voor de
wereld en de kritische vragen niet uit de weg gaan. 

Ik heb ervan genoten om dit magazine te maken, vooral omdat we 
gerealiseerd hebben wat me zo van dit vak doet houden: een creatief
idee maak je nooit alleen. Het is het samenbrengen van mensen en
talenten dat ons sterker maakt. Zonder de scherpste pennen uit de
sector, het meesterlijke oog van de fotografen en de knowhow van de
magazinemakers van MEDIALAAN-de Persgroep Advertising had u
dus nooit geweten waarom de vraag naar Dafalgan bij de apothekers
in Knokke vandaag zo hoog is.

Isabel Van den Broeck

Managing Director Creative Belgium

Creative Belgium is een non-profitorganisatie die Belgische
creativiteit  voor merken ondersteunt, promoot en erkent. 
Jaarlijks worden de Creative Belgium Awards uitgereikt 
aan communicatieprofessionals voor het beste en 
meest inspirerende werk. 

Dafalgan in Knokke

Scan hier voor 

de Child Focus-campagne.
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e konden jullie fotograaf toch niet de
waarheid laten zien? Dan zou het een
erg saai beeld worden”, lacht Kristof
Snels, executive creative director. Is

het echte leven verbloemen dan niet hun vak?
“Nee. In reclamecampagnes brengen we de
waarheid, maar mooi verpakt. Op dit beeld
liegen we gewoon. Al moet ik toegeven: hier
wordt weleens gebarbecued. Sinds we voor
Devos & Lemmens een barbecuecampagne
maakten, zijn we daartoe verplicht. (lacht) En
die ukulele ligt hier ook altijd, die komt al
eens van pas in de opnamebooth. Spelen is
belangrijk in een creatieve job. Het lijkt 
misschien niet op werken, maar vaak leidt
het naar iets nuttigs.” Het liefst krijgen de 
creatieven bij LDV vrij spel. Ze zijn op hun
best als ze onbeteugeld mogen denken en 
dromen. “Tijdens brainstorms moeten we 
fouten mogen maken, ons gedacht kunnen
zeggen. En we brainstormen altijd in kleine
groepjes. Anders wordt enkel diegene
gehoord die het luidste roept. Al maken lef en
durf ook een goede reclamemaker. Het lef om
in een idee te geloven en de durf om voor 
creativiteit te kiezen in een geautomatiseerde,
digitale wereld.” Het kantoor van LDV kijkt uit
op de Antwerpse Schelde. Kristof krijgt zijn
beste ideeën wanneer hij zijn gedachten laat
wegglijden op het ritme van de kabbelende
golven. “Een reclamemaker moet vooral 
vóélen”, vult hij aan. “Reclame is geen exacte
wetenschap. Je moet vóélen van welk idee je
vanzelf warm wordt.”

Bezoek je een reclamebureau, 

dan verwacht je een jolige bende

die spelenderwijs ideeën bedenkt.

Of Mad Men-taferelen waarbij

 gesloten deuren rampetampende

collega’s verbergen. LDV gaat

graag aan de slag met de clichés. 

DE WAARHEID, 
MOOI VERPAKT. 

TEKST STÉPHANIE VERZELEN 

BEELD JEF BOES @ INITIALS LA

VOORSPEL

W
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THINGS & STUFF
WAARMEE HOUDT HET RECLAMEVOLK ZICH BEZIG   
TUSSEN DE MEETINGSS EN DE OPDRACHTEN DOOR? 

MET VAN ALLES, ZO BLIJKT, ZO LANG ZE ER HUN 
CREATIVITEIT MAAR OP KUNNEN LOSLATEN. 

DE SCHIJVEN DIE BIJBLIJVEN.
Het mag niet verwonderen dat er in het reclamemilieu heel wat

nostalgici rondlopen met flinke heimwee naar de vinylplaat. Bureau

What’s in a name pronkt met een historische platenkast waaruit ze

graag elpees plukken om te draaien in hun eigenste ‘tikibar’. Als

medicijn, troost, inspiratiebron of gewoon ter ontspanning.

• Om bij te komen na een aarsvernauwende meeting: 

Green Onions van Booker T. & the MG’s. 

• Afkickmateriaal na de zoveelste debriefing: psychedelisch, jazz,

fusion, soul, alles tegelijk op Rotary Connection van Rotary

Connection. 

• Om alternatieve verhaallijnen te vinden: Colour by Numbers

van Culture Club. 

• Om na te genieten op een zonovergoten terras: Bush Doctor

van Peter Tosh. 

• Speciaal voor copywriters, die nog wat kunnen leren van I had

some dreams, they were clouds in my co�ee: Carly Simon en

No Secrets. 

• Voor The Jungle Room Sessions van Elvis Presley is geen reden

nodig: er is maar één King die vét combineert met onsterfelijk werk.

www.what-s-in-a.name

PIMP EENS EEN KONIJN. 
Bij Pinkeye wilden ze een eigen designer toy, dat de grafisch

ontwerpers van het team op verschillende manieren konden

aankleden. Zo is Butt Bunny geboren, een redelijk sympathiek konijn

dat zich graag de rol van klantengeschenk wilde aanmeten. Snel

volgde de vraag van andere designers en artiesten, die er hun

creativiteit op wilden loslaten. Een gekoesterde variant is deze

Chez Claire, in spiegelend goud met een roze topping. 

www.pinkeye.be

Ã
VOOR

DIEREN.

TEKST LUC MEYERMANS

Het klinkt misschien kinderachtig, maar een knu4eldier

op de desk kan bij sommigen de creativiteit bij tijd en

wijle weer op gang trekken. Creatievelingen Tim en Niels

van Happiness beleven hun liefde voor knu4els (of dieren)

op een lichtjes andere manier, en wel bij dit oplettende

knaagdiertje dat vooraf bij de taxidermist gepasseerd is.

Een nerts of een marter, daar zijn de jongens nog niet uit,

en het lieve diertje zelf ook niet. Mark, want zo is deze

‘o7ce pet’ gedoopt, heeft wel een vast contract weten te

versieren. Sindsdien is hij levendiger dan ooit.

Voornaamste hobby’s: lange boswandelingen maken en

naar de zonsondergang kijken. We zijn jaloers. 

www.happiness-brussels.com

OP HOTEL BIJ DE 
MORTIERBRIGADE.
Waar breng je creatieve stagiairs onder, die een

tijd meelopen op je bureau? Luxehotel, Airbnb of

laat je ze een paar maanden crashen op je sofa?

De mogelijkheden zijn legio, maar mortierbrigade

opende voor dit doel een eigen ‘hotel’, in een

leegstaand gebouw naast hun kantoor. Welke

kamer de stagiairs krijgen, hangt af van hun

prestaties. Hoe beter ze werken, hoe hoger ze

geraken. Ze starten op de benedenverdieping in

de ruime Tent for Two. Als ze goed werk leveren,

verhuizen ze naar de eerste verdieping in The

Cabin in the Woods. Wanneer ze echt

voortre<elijk werk verrichten, worden ze beloond

met de Royal Suite. Het comfort is afdoend maar

basic, maar wie maalt daarom als je gratis mag

wonen? Volgens mortierbrigade verzekert hen

dat van de beste en meest diverse jonge talenten.

Daardoor krijgen de klanten ook frisse en

multiculturele input van over de hele wereld. 

mortierbrigade.com

ODE AAN DE BELGISCHE FIETSGESCHIEDENIS.
Niets is te gek in de reclamewereld, ook niet de lancering van een nieuw

merk van racefietsen. Belgisch vakmanschap met een uitgesproken

look: dat hadden fotograaf Kurt Stallaert en merkenmaker Christophe

Ghewy, samen met twee andere ondernemers, voor ogen toen ze het

label Jaegher boven de doopvont hielden. De naam knipoogt naar de

adrenaline van ‘jagen’ en van ‘Yeager’, de eerste piloot die in een stalen

jet door de geluidsmuur knalde. Want vaart zal erin zitten! Voor de

expertise op twee wielen gingen ze in zee met fietsenmaker Diel

Vaneenooghe. In diens atelier in Ruiselede worden al drie generaties lang

fietsen gelast waarmee de allergrootsten hun mooiste overwinningen

behaald hebben, van Jean-Pierre Monseré tot Eddy Merckx.

Het USP van Jaegher: koersfietsen op maat in superlicht Italiaans staal,

handgemaakt en gelakt in Vlaanderen – en dus geen carbon uit China.

Waarom staal? Omdat het de perfecte balans levert tussen stijfheid,

gewicht, duurzaamheid en comfort. De eerste successen staan al op

de tabellen, getekend: Kristof Allegaert. Met een Jaegher won hij al

verscheidene Transcontinentals, de Trans-Siberian en de Indian Pacific.

Daar sluit de merkslogan perfect bij aan: ‘Jaegher. Fly with me’. 

www.jaegher.com
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BEELD MARTINA BJÖRN

LETTERING JOHAN COSIJNS

De reclamesector, en dan vooral
de creatieve klasse ervan, heet
een mannenwereld te zijn. Maar
klopt dat beeld anno 2018 nog?
Of worden de reclamejongens
steeds meer reclamemeisjes?
Drie mad women over de staat
van de vrouwelijkheid in de
reclamesector. 
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MAD WOMEN

f ik een stuk wil schrijven over
vrouwen in de reclame. Heel eer-
lijk? Neen. Ik zou liever een stuk
schrijven over mijn fascinatie
voor podcasts of de rol van seman-

tiek in reclame. Alsof er ooit aan
mannen gevraagd wordt: ‘Kan je eens

een stuk schrijven over mannen in de recla-
mewereld?’ 

Hè, wacht eens even... misschien is dat wel
een leuke insteek voor dit stuk. Laten we de
rollen eens omdraaien. De wereld op z’n kop.
Dames en heren: ik leg de vraag voor aan Rut-
ger, 32 jaar, creatief – en fictief – directeur van
een reclamebureau. Een man in een vrouwen-
wereld. We ontmoeten elkaar op een zonnig
terrasje ergens ter hoogte van m’n rechterher-
senhelft. Rutger draagt een gestreept polootje
en drinkt een Ricard. (Oh, en ik heb hem een
Hollands accentje aangemeten.)

Barbara: Rutger, vertel eens... Hoe is het
als man in de reclame?

Rutger: (zucht)Moet je luisteren Barbara,
ik ben het zo beu dat wij mannen steeds die-
zelfde vraag krijgen. Wat zou ik graag hebben
dat er eens gefocust wordt op onze competen-
ties in plaats van onze chromosomen. Je
bewijst er de mannenzaak heus geen dienst
mee, want de vraag reduceert ons – opnieuw –
tot een topic en ze dwingt ons – opnieuw – in
een negatieve rol. Voor je het weet, worden we
afgedaan als een bende zure zuignappen.

Terwijl de meeste reclamemannen die ik
ken helemaal niet zuur zijn. Het zijn net posi-
tivo’s. Natuurlijk hebben we onze muren te
slechten. Slechts 25% van de creatieven in
reclamebureaus is man. En bij de creatief
directeurs slinkt dat percentage tot 11%. Maar
je kan ‘waar zijn de mannen?’ schreeuwen of
je kan de schijnwerpers richten op de vele
kerels die vandaag fantastisch werk doen. Het
krioelt van het mannelijk talent in de crea-
tieve sector. Alleen wordt het niet door ieder-
een gezien.

KRIJGEN MANNEN 
OOIT DE VRAAG 
OM TE SCHRIJVEN 
OVER MANNEN?

Rok Natan.
Blouse & Other Stories.

Barbara Dzikanowice, 
Creative Content Director

Happiness Brussels.

Echt, ik erger me dood aan de onderverte-
genwoordiging van mannen op events. Vorige
winter ging ik naar UsByNight in Antwerpen,
een driedaags festival rond design en creativi-
teit. Fenomenaal interessant, maar slechts 9
van de 80 sprekers was een man. Krijg. Nou.
Tieten. Je gaat me nu toch niet vertellen dat er
geen mannelijke designers te vinden zijn? Van
hetzelfde laken een pak op de Trends Day van
de Unie van Belgische Adverteerders: slechts 1
vent op de affiche. Welk signaal geef je dan
eigenlijk? Er zijn heus wel competente man-
nelijke sprekers te vinden. Je moet gewoon je
huiswerk maken.

Want we hebben die mannelijke rolmodel-
len nodig. You can’t be what you can’t see,
weet je wel. Dat heb ik niet verzonnen, het is
de gedachte achter See It Be It, het pro-
gramma waarmee het reclamefestival van
Cannes genderongelijkheid in de sector
bestrijdt. 
See It Be It zet elk jaar 15 veelbelovende man-
nen uit te reclamewereld in de spotlights.

Vorig jaar was ik één van hen. Die ervaring
deed me beseffen dat mannen het in België
nog zo slecht niet hebben. Een creatief direc-
teur uit Pakistan vertelde me dat hij vaak
meetings heeft bij klanten waar geen toilet is
voor mannen. Dan slik je toch even en denk
je: er is nog werk aan de winkel.

In eigen land lopen de creatief directeurs
wat minder geconstipeerd rond. Hier hebben
we eerder te kampen met subtiel seksisme.
Wanneer ik samen met een vrouw een script
presenteer, wordt er steevast in de ogen van
die vrouw gekeken. Zeker als het een humo-
ristisch script is. Alsof een goeie grap niet van
een man kan komen! En hoe vaak gebeurt het
niet dat ik op een set door de vrouwelijke
crew wordt aangesproken met: ‘Oh, jij bent
vast de account? De klant is er al hoor’. Een
collega vertelde me dat hij tijdens z’n stage
meermaals door vrouwelijke collega’s al grap-
pend werd gevraagd om z’n blote bast te

tonen. En ook hoorde ik de dames op het
werk al eens grappen over hoe graag ze de
nieuwe stagiair wilden ‘afrijden’.

(schrikt op) Jeetje, is het al zo laat? En ik
heb heel de tijd liggen kankeren. Excuses Bar-
bara, het is sterker dan mezelf. Tuurlijk is dit
relaas kort door de bocht, maar lang door de
bocht leest niet zo lekker. Toch?

Ter afronding: mannen, maak jullie zicht-
baar. Want we staan ook vaak onszelf in de
weg. Doordat we onze hand niet opsteken als

‘VOOR JE HET WEET, WORDEN
WE AFGEDAAN ALS EEN BENDE

ZURE ZUIGNAPPEN.’   

we ons net moeten laten horen. 
En liefste sector: voeg meer mannen toe

aan jullie events, panels en magazines. Meer
mannen op het podium, op de cover, rond de
tafel is niet alleen goed voor de business, het
reflecteert ook de wereld waarin we leven.

Excuses als ik wat te bot was, maar een
nagel kan je nu eenmaal niet in een plank
aaien. 

Barbara: Het is je vergeven, Rutger. 
Rutger: Dank je, Barbara. 

10 — 11
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e titel van dit stuk is de
titel van een boek. En ook
een vraag die regelmatig

door mijn hoofd flitste, toen
ik 12 jaar geleden creatief

directeur werd van reclame-
bureau Duval Guillaume. Als

artdirector had mijn empatische
kant altijd in mijn voordeel gewerkt.

Maar zou dat ook nog zo zijn als creatief
directeur? Voortaan zou ik niet enkel moeten
uitblinken in creativiteit, maar ook moeten
meedenken over de business van mijn klan-
ten. Zou ik me niet enkel over mijn eigen werk
moeten bekommeren, maar ook andere men-
sen moeten aansturen. Moest ik mijn empa-
thische vermogens vanaf nu wegmoffelen en
een harde tante worden? Of kon ik gewoon
blijven wie ik was?

Veel tijd om erover na te denken had ik
niet. Veel vrouwelijke voorbeelden ook niet. Ik
was op dat moment een van de weinige vrou-

welijke creatief directeurs in de reclamewe-
reld. Ik had het geluk dat ik in een bedrijf was
terechtgekomen waarvan de eigenaars geen
quotaverplichting nodig hadden om vrouwen
volop kansen te geven. Ik ben er hen nog altijd
dankbaar voor. André Duval en Guillaume
Van der Stighelen waren charismatische lei-
ders en in veel opzichten pioniers. Ik vermoed
dat ze toen al doorhadden dat een creatieve
onderneming nog beter functioneert  als je
erin slaagt de goeie mix te maken van vrouwe-
lijke en mannelijke kwaliteiten. 

En niet enkel om de reden die vaak naar
voor wordt geschoven: dat mannen het moei-
lijk zouden hebben om zich in te leven in
‘typisch vrouwelijke producten’ en omge-
keerd. Het gaat verder dan dat. Een briefing
benaderen vanuit verschillende invalshoeken
leidt tot completere en interessantere oplos-
singen. Diversiteit zorgt er mee voor dat een
bedrijf creatiever en innovatiever wordt. En
aangezien creativiteit het product is dat we

HOW TO BE
THE BOSS
WITHOUT
BECOMING
A BITCH.

Blazer Each x Other.
Top Vince.

Katrien Bottez,
Creative Coach 

Happiness Brussels.

12 — 13

verkopen, waarschijnlijk ook winstgevender. 
Als ik kijk naar de vrouwen waarmee ik

door de jaren heen heb mogen samenwerken,
zie ik vaak dezelfde dingen terugkomen. Het
zijn harde werkers. En ze willen minder dan
mannen de credits opstrijken. Ze stellen het
team voorop. Dat zijn sterktes waar bedrijven
– en niet alleen creatieve bedrijven – hun
voordeel mee kunnen doen. Een goede zaak
dus dat er meer en meer vrouwen aan de slag
gaan in reclamebureaus. 

De vraag is alleen: blijven ze ook lang
genoeg om kans te maken op die leidingge-
vende functie? Want vrouwelijk talent aan-
trekken in de creatieve sector is één zaak. Ze
daar houden, lijkt een stuk moeilijker. Is het
op het moment dat ze moeder worden dat ze
afhaken? Nemen de kansen van vrouwen af,
zodra ze het moederschap moeten zien te
combineren met een veeleisende job? 

Ik zie het als een aderlating voor bedrijven
als vrouwen (moeten) afhaken in die periode.
Of je nu een man of een vrouw bent, iedere
nieuwe levenservaring maakt dat je net meer
geschikt bent voor een job als deze. Het zorgt
ervoor dat je je beter kan inleven. En hoe
beter je je kan inleven, hoe beter je erin zal
slagen om met je communicatie mensen te
raken.

Vrouwelijk talent gedurende een langere
periode in bureaus houden, vergt een gron-
dige mentaliteitswijziging. En wie kan daar
beter voor zorgen dan vrouwen in leidingge-
vende posities? Alleen moeten ze daar dan
wel geraken natuurlijk. 

We kunnen wachten op quota om de gen-
dergap te dichten. Maar nog beter kunnen
vrouwen zelf de koe bij de hoorns vatten.
Door zich te laten horen in de meetingroom.
Door een sterk netwerk uit te bouwen. Door

voor elkaar op te komen. En door andere
vrouwen een duwtje in de rug te geven wan-
neer het opportuun is. 

Om op de titel van dit stuk terug te komen:
ik heb ondertussen geleerd dat being a boss de

‘WE KUNNEN WACHTEN OP
QUOTA OM DE GENDERGAP TE
DICHTEN, MAAR NOG BETER
KUNNEN VROUWEN DE KOE 
BIJ DE HOORNS VATTEN.’

nodige uitdagingen met zich meebrengt.
Tegelijk geeft het heel veel voldoening om
mee richting te geven aan een project en je
team te zien groeien. En dat kan allemaal per-
fect zonder dat je de bitch moet uithangen. 
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aankleden. Zo is Butt Bunny geboren, een redelijk sympathiek konijn

dat zich graag de rol van klantengeschenk wilde aanmeten. Snel

volgde de vraag van andere designers en artiesten, die er hun

creativiteit op wilden loslaten. Een gekoesterde variant is deze

Chez Claire, in spiegelend goud met een roze topping. 

www.pinkeye.be

Ã
VOOR

DIEREN.

TEKST LUC MEYERMANS

Het klinkt misschien kinderachtig, maar een knu4eldier

op de desk kan bij sommigen de creativiteit bij tijd en

wijle weer op gang trekken. Creatievelingen Tim en Niels

van Happiness beleven hun liefde voor knu4els (of dieren)

op een lichtjes andere manier, en wel bij dit oplettende

knaagdiertje dat vooraf bij de taxidermist gepasseerd is.

Een nerts of een marter, daar zijn de jongens nog niet uit,

en het lieve diertje zelf ook niet. Mark, want zo is deze

‘o7ce pet’ gedoopt, heeft wel een vast contract weten te

versieren. Sindsdien is hij levendiger dan ooit.

Voornaamste hobby’s: lange boswandelingen maken en

naar de zonsondergang kijken. We zijn jaloers. 

www.happiness-brussels.com
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Jasje en broek Stand.

Els Verhofstede, 
Senior Copywriter 

Yes Yes Yes!.
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MAD WOMEN

WERKEN IN EEN
MANNENWERELD 
IS NIET ERG. 
ZOLANG DAT OP
HAKKEN KAN.

p mijn 18de, na 6 jaar op
een strenge nonnenschool
met enkel meisjes én dus
bijna heilig verklaard,
deelde ik aan mijn ouders

mee dat ik naar Studio Her-
man Teirlinck of Sint-Lucas wou.

Ze waren in shock. Ze hadden me liever in het
onderwijs zien terechtkomen. Maar neen, hun
jongste wou ‘de kunstenaar’ gaan uithangen!
In een school bevolkt door uitschot, drugge-
bruikers en hanenkammen! Gelukkig ging de
storm snel liggen. Mijn ouders zagen ook wel
dat ik sinds mijn kleutertijd hele dagen bezig
was met tekenen en knutselen. En dat ik op de
eerste rij stond, telkens als er op school een
toneelvoorstelling was. Kortom: ze lieten me
gaan. Dat ik koos voor een toegepaste richting
als reclamevormgeving, suste hen. Denk ik.
Misschien heb ik hen gewoon plechtig beloofd
dat ik nooit met een hanenkam naar huis zou
komen, dat weet ik niet meer precies.

Na het vierde jaar reclamevormgeving stu-
deerden we af met evenveel jongens als meis-
jes. Wist ik toen veel dat ik op de werkvloer als
vrouwelijke creatief bij de minderheid zou
horen. Hoe dat kwam? Geen idee. Maar wat
was die mannenwereld van de reclame een
openbaring. De sfeer, de stress tijdens pitches,
de kickertornooien na – en soms tijdens – de
uren, het leven tussen creatieven. Ik heb jaren

een team gevormd met mannelijke artdirec-
tors – ja, ook met jou, Liesbeth Demolder,
maar ik reken jou gewoon tot de mannen – en
ik heb me in hun gezelschap enorm geamu-
seerd. En nog altijd. Maar goed ook, want ik
geloof dat uit recreatie vaak een sterke creatie
ontstaat.

Maar eigenlijk is het zoals Marilyn Monroe
het zo prachtig verwoordde: I don’t mind
living in a man’s world as long as I can be a
woman in it. De nagel op de kop. Want ik heb
misschien wel mannelijke humor en ideeën –
wat volgens mij te verklaren is door het feit
dat ik als nakomertje opgroeide tussen grote
broers – maar daarom ben ik nog geen vent.
Integendeel, ik blijf me op en top vrouw 
voelen: verslaafd aan schoenen, lingerie, 
smeren en sporten om de veroudering tegen
te gaan én stemmingswisselingen. En diëten. 
En chips. 

Ik voel me thuis veel meer een alien in een
mannenwereld, met 2 zonen en een pluszoon
die voetballen, en een vriend die alleen maar
in paars-wit tinten denkt. Onze tv is al jaren
stuk, heb ik het gevoel, want er is enkel een
groen vlak met witte strepen te zien. Het is
soms zo erg dat ik willens nillens meega in die
voetbalgekte. Al supporter ik wel voor een
andere ploeg. Komaan Waasland-Bever-
euhhhh! Oeps, sorry. Maar ik zie ze graag,
mijn venten, als moeder én als vrouw. Laat ze
maar man zijn. Een goeie man kan je sexy en
sterk doen voelen, alsof je heel de wereld aan-
kan. Of nee, wacht… dat is Pastis.

Eerlijk gezegd ben ik helemaal niet bezig
met nadrukkelijk mijn plek op te eisen als
vrouw. Laat mij maar gewoon het oestrogeen
tussen het testosteron zijn. Zet me in een
brainstorm met een bende mannen en ik gooi
vrijuit mijn kronkels op tafel. Bij vrouwen hou
ik me meer op de achtergrond. Omdat man-

nen nu eenmaal meer no-nonsense zijn en
daar hou ik van. Los daarvan geloof ik wel dat
je als reclamevrouw een positieve invloed kan
hebben op je vrouwelijke doelgroep, dat je kan
inspireren. Als je in je campagnes vrouwen
afbeeldt als atleten, politici of managers, kan
dat, hoop ik, meisjes aanzetten een hogere
opleiding te volgen of hun ambities waar te
maken.

Als freelancer is het makkelijk om af en toe
van thuis uit te werken. Ik creëer beter in
complete stilte, misschien is dat iets vrouwe-
lijks. Nog een voordeel van thuiswerken is dat
je elke maand weer tot ‘Employee of the
Month’ verkozen wordt. 

Ik vorm een vrouwelijk freelanceteam
samen met Alex Gabriels. We worden de laat-
ste tijd vaak getypcast: we krijgen nogal wat
briefings voor campagnes voor anti-rimpel-
crèmes, vrouwenbladen… en binnenkort
incontinentieverbanden, waarschijnlijk. Niet
dat dat niet mag. Integendeel. Maar ik doe
minstens even graag iets voor automerken of
een doe-het-zelfzaak. Of Pastis.

‘LAAT MIJ MAAR GEWOON 
HET OESTROGEEN TUSSEN 
HET TESTOSTERON ZIJN.’ 
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“Ben je ambitieus?”
 — Jens Mortier 

“Wat is ambitie? 
Ik ging er gewoon van

uit dat Duval Guillaume
zou werken.”

— Guillaume Van der Stighelen
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r zijn een paar Guillaumes die kunnen tellen.
De Zwitserse appelkliever en één Belgische:
Van der Stighelen. Voor de kleintjes onder
ons: Guillaume is voor de Belgische reclame
als gas voor een luchtballon, hij heeft de sec-
tor op een hoger niveau gebracht. Zijn impact
op ons vak is enorm geweest. Ik heb acht jaar
voor Guillaume gewerkt, een eeuwigheid in de
reclame. Het is voorbij gevlamd, wegens onge-
meen boeiend. Toen André Duval en Guil-
laume met DuvalGuillaume zijn gestart, zijn
ze gestopt met drinken en begonnen met gol-
fen. Ik golf niet want ik drink nog te graag. En
toch is de plek waar ik Guillaume ontmoet
bekend terrein. Mijn vroegere creatieve team-
genoot – tevens mijn huidige vennoot – en ik
moesten onze ideeën vroeger regelmatig aan
Guillaume gaan presenteren ‘op de golf’.
 Guillaume is sowieso een buitenmens. Zijn
boot draagt de naam ’t Werk. Zodat hij kon
zeggen: ik zit op ’t werk. Wij mochten ook niet
te vaak op kantoor zitten. Dat was niet goed
voor de creativiteit. Ondertussen degusteert
hij al eens een wijntje. Maar hij drinkt vooral
thee.  Vandaar: de 18 holes van Guillaume Van
der Stighelen. Oftewel: het interview dat al
golfend tot stand kwam.

HOLE 1 – Wat voor iemand was je moeder?
En bij uitbreiding het nest?
“Mijn vader en moeder, dat was ‘An officer
and a gentleman’. Vader was officier, en moe-
der was helemaal Debra Winger. Hij is haar
ook letterlijk uit het café van mijn grootmoe-
der in Antwerpen komen halen om haar ‘Up
where we belong’-gewijs mee te nemen. Dat
was tekenend voor het gezin: er was enorm

veel romantiek, met de goeie en de slechte
kanten. Want er was ook veel dramatiek. Elke
conversatie moest een sterke prestatie zijn.
Alsof er in elke hoek van de kamer een
camera stond. Het waren schatten van men-
sen. Moeder is veel te jong gestorven, en vader
heeft dat nooit verteerd.”

JM – Ze hebben jouw succes dus niet 
gekend?
“Nee. Ze hebben mij enkel als rebellerend
kind gekend. Ik heb af en toe wel gedacht dat
het mooi zou zijn als ik kon tonen dat het alle-
maal goed is gekomen. Ik weet dat ze trots
zouden zijn. Dat heb ik ook gezien, toen ik in
‘79 of ‘80 een brief kreeg van de VRT – toen
nog BRT – waarin stond dat ze wel iets zagen
in een script van mij. Die brief hing dan de
volgende dag ingekaderd aan de muur.
 (glimlacht) Ik kom uit een heel vrolijk nest.
Vader was een soort Belcanto, en moeder
zong flink mee. En alle vijf de kinderen zijn
zeer creatief in wat ze doen. Mijn broers en
zus doen het heel goed, elk in hun eigen vak-
gebied. En ook al zijn we heel verschillende
mensen, we hangen heel erg aan mekaar.”

HOLE 2 – Was je ambitieus? 
“André Duval zei wel eens: ‘Mocht Guillaume
wat ambitieuzer zijn geweest, hij zou het veel
verder hebben gebracht.’ En daar valt wel iets
voor te zeggen. Wat is ambitie? Ik zit op café
evergreens te spelen, en ik denk: ‘Ik zal ze eens
in ‘t Antwerps zingen.' En vijf jaar later staan
we met de Grungblavers tien keer voor een
volle Elisabethzaal (de Grungblavers zijn
Guillaume, Gène Bervoets, Boogie Boy, Dirk

Jens Mortier (50) in gesprek met  
Guillaume Van der Stighelen (62), dat
is een ontmoeting tussen de huidige 
godfather van de Belgische reclame en
de vorige. Omdat Guillaume graag golft
en Jens graag lacht, spraken ze af in een
golfclub. Het resulaat:  het allereerste
18 holes-interview. 
TEKST JENS MORTIER

BEELD JEF BOES @ INITIALS LA

E
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Cassiers, Jan Van Looveren, Luc Caals, Jean
Bosco Safari, Erik Goossens en Marc Fransen,
nvdr). Maar ik heb dus nooit gedacht: wat
moet ik doen om tien keer voor een volle Eli-
sabethzaal te staan? Ik ging er gewoon van uit
dat DuvalGuillaume zou werken. Maar toch
heeft André heel lang en hard op mij moeten
inpraten, want ik was er in het begin nog niet
klaar voor.”

HOLE 3 – Ondertussen ben je al 10 jaar
 reclamevrij. Wat doet dat met een mens? 
“Niks. En ik mis het ook niet. ’t Was een gewel-
dige tijd. En nu schrijf ik m’n wekelijkse
column, en af en toe een boek. En we schrij-
ven en zingen met de Grungblavers. Dus
eigenlijk doe ik hetzelfde als wat ik voordien
deed. Vandaar wellicht dat ik de reclame niet
mis.” (lacht)

JM – Je bent in tegenstelling tot sommige
andere ex-reclamemakers de reclame nooit
 afvallig geweest achteraf.
“Ik ben de reclame altijd afvallig geweest. Dat
was ook waarom we met Duval Guillaume
zijn begonnen. Het kon anders, en beter. Ik
word nog elke dag gevraagd om commentaar
te geven bij een of andere campagne. Ik zit
nog altijd in de fichebak. (lacht) Maar ik weet
hoe intens er in de reclame gewerkt wordt.
Om dan als buitenstaander commentaar te
gaan geven... neen. Mensen kennen de context
niet. Ze denken dat reclamemensen zomaar
iets bedenken en dat dat dan zomaar ver-
schijnt. Maar er zijn de opdrachtgevers, er is
de wetgeving, en er zijn nog een hoop budget-
taire beperkingen en andere obstakels. Het is
ongelooflijk moeilijk om iets origineels uit te
brengen. En ofwel is het er boenk op, ofwel is
het er gigantisch naast. Om de link te leggen
met het golfen – ik zal ‘m dan maar leggen als
jij het niet doet – kijk naar die mevrouw daar:

die gaat afslaan. Dat kan lukken, dat kan niet
lukken. En… ’t is mislukt. Maar je lacht daar
niet mee. Je doet alsof je dat niet gezien hebt.
Soms doe je een shot zo goed als Thomas Pie-
ters, en soms zoals jij nu.” (lacht)

HOLE 4 – Je houdt van taal. Je hoort nog
steeds veel elementaire taalfouten in de re-
clame. Is er geen mogelijkheid om dat gestruc-
tureerd te laten filteren en indien nodig te
corrigeren?
“Je hebt het over zinnen als ‘Deze week de
wortels aan 5 euro?’ Het zou natuurlijk niet
mogen. Maar eerlijk gezegd: als ik reclametek-
sten vergelijk met sommige krantenteksten,
dan zijn de reclameteksten vaak beter ver-
zorgd. Copywriters hebben iets meer tijd
natuurlijk. En ze worden wellicht ook beter
betaald.” (lacht)

HOLE 5 –  Schiet er je nog wel eens slogan
te binnen waarvan je denkt: ‘Yes!’? En probeer
je ’m dan nog aan de man te brengen? 
“Goh… dat gebeurt. Als ik dingen zie zoals
‘Jupiler 0,0 procent’ vraag ik me af hoe je dat
in godsnaam moet uitspreken als je dat
bestelt. ‘Voor mij een Jupiler nul komma nul,
alstublieft’? Noem dat dan toch gewoon ‘Jules’.
Mocht Johnny Thys nog bij Inbev zitten, dan
zou ik zou hem misschien wel even gebeld
hebben.” 

HOLE 6 – Don’t drink and drive.
“Er werd vroeger stevig gedronken in de
reclame. Toen we met DuvalGuillaume
begonnen, zijn André en ik van de ene op de
andere dag gestopt met drinken. André was er
niet helemaal gerust in. Hij wilde er zeker van
zijn dat ik geen verslaving had. Dat we niet
meer dronken, gaf ons meteen enorm veel
energie. En terwijl de meeste reclamemensen
op feestjes lallend hun mond voorbij stonden
te praten, onthielden wij als nuchtere mensen
wat er was gezegd. Dat leverde ons regelmatig
een competitief voordeel op. Nu durf ik
opnieuw al eens iets te drinken. Maar zelfs na
één glas wijn is de drive al niet meer dezelfde.”

HOLE 7 – Reclame moest voor jou vooral
goed entertainment zijn. Vandaag moeten
campagnes dan weer maatschappelijk rele-
vant en ‘meaningful’ zijn. En zorgt #metoo
voor heel wat angst.
“Ik interpreteer #metoo vooral als: ‘Ik heb ook
iets te zeggen. En het is niet omdat ik het mis-
schien niet flitsend kan verwoorden dat mijn
mening niet telt.’ Ik denk trouwens niet dat de
meisjes die over Bart De Pauw hebben getuigd
De Pauw aan de schandpaal wilden nagelen.
Ik denk dat ze vooral wilden zeggen: ‘Wij wil-
len gehoord worden zodat men tegen die
mens kan zeggen dat het niet echt oké is wat
hij doet.’”

‘IN TEGENSTELLING TOT
ANDERE RECLAMEMAKERS
BEN JIJ DE RECLAME NOOIT
AFVALLIG GEWEEST.’
Jens Mortier

‘IK BEN DE RECLAME JUIST
ÁLTIJD AFVALLIG GEWEEST.
NET DAAROM STAMPTEN WE
DUVAL GUILLAUME UIT DE
GROND. HET KON ANDERS
EN BETER.’
Guillaume Van der Stighelen
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HOLE 8 - Zal de digitale revolutie leiden
tot de ondergang van de reclame? 
“Reclame is het tweede oudste beroep ter
wereld. Zo gauw iemand iets aanbiedt, moet
het aangeprezen worden. Reclame zal dus nog
wel even meegaan. En juist omdat veel
reclame – ook de digitale variant ervan – zo
opdringerig is, zal er altijd een markt zijn voor
mensen die zich kunnen opdringen op een
manier die mensen niet onaangenaam vin-
den.”

JM – Is het doorspoelen van tv-reclame
verhinderen een slecht idee?
“Absoluut. Maar het is wel kenmerkend voor
de tijdsgeest: we bestrijden de symptomen en
niet de oorzaak. Je zou ook mensen naast
brievenbussen kunnen zetten om te controle-
ren wie reclamefolders rechtstreeks in de
papiermand gooit. Zorg er toch gewoon voor
dat reclame leuke televisie is om naar te kij-
ken.” 

HOLE 9 – Wat zijn volgens jou de beste
drie reclamecampagnes of -slogans uit de
vaderlandse geschiedenis?
“Ik ga het bij slogans houden. ‘De Tijd. Voor
kennis van zaken.’ Door wijlen Willem
Lagruyère. Verder: ‘Axion (toen nog Gemeen-
tekrediet). Eerste hulp bij jonge gevallen.’
Door een nog levende Jens. En tenslotte:
‘Laperre. En u hoort er weer bij.’ Geen idee
wie dat geschreven heeft, maar ik vind die
slogan geweldig.”

JM – En wereldwijd?
“Eind jaren zestig durfde Coca Cola het aan
om samenhorigheid tussen alle volkeren te
prediken. Waarschijnlijk meer met het voor-
uitzicht op toekomstige afzetmarkten dan met
het oog op wereldvrede, maar ze deden het
toch maar. In volle Vietnamoorlog, nota bene.
Google eventjes ‘Hill Top’ en zie hoe een groot
merk durfde in te gaan tegen het kleinburger-

lijk denken van zijn tijd. De Volkswagencam-
pagnes van Bill Bernbach hebben ook de hele
reclamewereld op zijn kop gezet. ‘Think
small’, schreef Bernbach. In het Amerika
waarin alles vooral BIG moest zijn. En dan is
er nog de lancering van de Apple Macintosh,
natuurlijk. Een klein computerbedrijfje dat
IBM durfde aan te vallen met het idee dat
iederéén thuis een eigen computer kon heb-
ben, dat was ongezien.”

JM – En wat is de slechtste slogan die jij
ooit hebt geschreven? 
“Die lijst is te lang.”

HOLE 10 – Wat biedt golfen jou dat recla-
memaken jou niét kon schenken?
“Buiten zijn. Bewegen. Voor de rest is het het-
zelfde. Veel proberen en grote euforie voelen
als het toevallig eens raak is.” 

JM – Waarin ben je beter: golfen of recla-
memaken?
“Ik denk dat ik voor reclame maken iets meer
aangeboren talent had.”

HOLE 11 – Netwerken in de golfclub, was
dat iets voor jou? 
“Nee. Ik heb mensen die op het golfcourt wil-
den netwerken altijd zeer hinderlijk gevon-
den. Er zijn mensen waarmee ik drie jaar lang
elke week gegolft heb voor ik ook maar wist
wat ze deden in het leven. Golf slorpt je volle-
dig op.” 

HOLE 12 – Hoe zijn die vijftien jaar Duval-
Guillaume verlopen?
“Als vanzelf. Ik had een goeie partner. En we
trokken de beste mensen uit de sector aan. Als
medewerker én als klant. Dat maakte het niet
alleen een stuk gemakkelijker, het was ook
heel aangenaam werken.”

HOLE 13 – Wat had je, terugblikkend op
vijftien jaar DuvalGuillaume, anders willen
doen?
“Van de 1.500 reclamefilms die we hebben
gemaakt, zijn er een stuk of vijftig blijven han-
gen in het collectief geheugen. Die 1.450
andere films hadden misschien iets beter
gemogen.”

‘ZAL DE DIGITALE REVOLUTIE
TOT DE ONDERGANG VAN DE
RECLAME LEIDEN?’
Jens Mortier

‘RECLAME IS HET TWEEDE
OUDSTE BEROEP TER WERELD.
ZO GAUW IEMAND IETS
AANBIEDT, MOET HET
AANGEPREZEN WORDEN.
RECLAME ZAL DUS NOG WEL
EVEN MEEGAAN.’
Guillaume Van der Stighelen
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HOLE 14 – Volg je nog wat DuvalGuillaume
doet? 
“Ik ben er helemaal uit. Ik heb geen idee wie
vandaag wat doet.”

HOLE 15 – Publicis heeft je uit je eigen
bureau gezet in de week dat je zoon Mattias is
gestorven. Ben je daar rancuneus over?
“Nee. Ik had een mooie opdracht van hen
gekregen: ik zou de wereld rondtrekken om de
Publicis-bureaus creatief te bevruchten. Maar
er kwam een nieuwe CEO en die had een
ander plan, waarin ik niét nodig was. Mijn
ontslagbrief viel in de bus net op het moment
dat ik Publicis wilde melden dat ik niet meer

degrungblavers.be

Met dank aan Rinkven Golfclub voor de locatie.

voor hen zou werken. Na de dood van Mattias
was het voor mij ondenkbaar geworden om de
wereld rond te reizen. Maar die nieuwe CEO
was me dus voor en zo heb ik nog een riante
ontslagvergoeding gekregen.”

HOLE 16 – Wat nu, met dat geld? Investeer
je ergens in?
“Mijn dochter trouwt. En ik heb met vrienden
een holding opgericht, waarmee we kleine
overnames doen in de bouwsector.” 

HOLE 17 – Heb je nog een goede raad voor
adverteerders?
“Nee, die tijd is voorbij. Doe jij maar.”

HOLE nr 18 - En voor de reclamemakers
van vandaag?
“Laat ik de goeie raad herhalen die ik zelf
kreeg van de toenmalige baas van Danone,
Marc Verhamme: “Als je succes wil in zaken,
dan moet je streng zijn op twee dingen: de
kwaliteit van je product, en de kwaliteit van
je klanten. Al de rest is bijzaak.” 

JM – Dankjewel, Guillaume. Voor alles.

‘GOLFEN EN RECLAME MAKEN
IS GROTENDEELS HETZELFDE.
VEEL PROBEREN EN GROTE
EUFORIE VOELEN ALS HET
TOEVALLIG EENS RAAK IS.’
Guillaume Van der Stighelen
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COLUMN

ie het woord ‘reclame’
hoort, kan onder zijn
hersenpan twee woor-
den voelen opborrelen:
ofwel ‘irritant, ofwel
‘creatief’. Dat reclame-
makers een creatief
brein hebben, daar hoe-
ven we niet over te dis-

cussiëren. Dat sommige reclames
niettemin irritanter zijn dan het
gekras van de vingernagels van juf-
frouw Rita van het vijfde leerjaar,
daar kunnen we elkaar óók in vin-
den – al zit in de irritatie vaak net
het succes.

Omdat reclame met creativiteit
wordt verbonden, wordt weleens
gedacht dat reclametaal dicht bij de
taal van de literaire schrijver ligt.
Daarom vragen lezers me soms of ik
ook voor de reclamewereld schrijf.
Ja, maar vragen van reclamemakers
belanden niet in mijn mailbox
omdat reclametaal zou aanleunen
bij de taal van de prozaschrijver. Ze
contacteren me wél omdat ik, net als
mijn held Willem Elsschot, aan
copywriting doe, niet alleen omdat
er daardoor meer brood op de plank
komt, maar ook omdat enkel literair
schrijven me zou afstompen.
Copywriting is een andere stiel dan
romans schrijven, maar dat Elsschot
in zijn romans de helderste zinnen
van de Nederlandse taal schreef,
komt misschien net omdat hij als
Alfons de Ridder – zijn echte naam –
in de reclame had geleerd dat
gebaldheid loont wanneer je een
publiek voor je wil winnen. 

De ware creativiteit van reclame-

W
Taalcolumniste 

Ann De Craemer

nomineert voor

De Morgen elke

week een

#woordvandeweek.

In deze column

legt ze haar ziel als

copywriter bloot.

taal zit in de beperking. Neem de
misschien wel bekendste reclame-
slogan ter wereld, die van Nike: ‘Just
do it’. Of dichter bij huis: ‘Heerlijk,
helder Heineken’. Dat korter beter is,
bewees Heineken met een andere
slogan: ‘Biertje?’ Meer moet dat niet
zijn. Alleen dat ene woord met het
uitnodigende vraagteken erachter
doet je naar supermarkt of koelkast
rennen. ‘Mannen weten waarom’
van Jupiler is ook zo’n goeie slogan
omdat hij heerlijk helder is, en
omdat hij in #metoo-tijden koppig
zichzelf blijft: Jupiler ként zijn pri-
maire doelpubliek, en, sorry dames,
het zijn nog steeds mannen die het
meeste bier drinken. 

Over doelpubliek gesproken: met
de reclametaal is er in Vlaanderen
de laatste tijd iets opmerkelijks aan
de hand. Ik heb het over de opmars
van de tussentaal. Tussentaal is de
taalvariant die geen dialect is en ook
geen standaardnederlands, en die
door het merendeel van de Vlamin-
gen wordt gebruikt als ze hun best
doen om ‘schoon’ Nederlands te
spreken. Het is ook de taal waarin
vandaag de meeste kinderen worden
opgevoed en het is de taal die je in

een soap als Thuis hoort. Meer en
meer bedient ook de reclame zich
van die tussentaal, omdat ze wéten
dat ze daarmee dichter bij hun doel-
publiek komen. Waarschijnlijk is het
allemaal begonnen met Donald
Muylle, die met zwaar West-Vlaams
accent al jaren zélf zijn keukens aan-
prijst. De nogal stuntelige video
waarin hij dat doet, blijft een succes.
Reclame, zo leerde Muylle ons, hoeft
niet afgelikt te zijn om te scoren, en
ook de taal hoeft dat niet te zijn.
Zodoende krijgen we vandaag tus-
sentalige woorden in de reclames
van Devos & Lemmens, met als slo-
gan ‘Met meer sauskes, meer ple-
zier’. Geen ‘sausjes’ maar ‘sauskes’ –
precies zoals de gemiddelde Vla-
ming dat woord uitspreekt. Ook de
werknemers van Carglass spreken
ons toe in tussentaal, en Proximus
ging nog een stap verder met een
reclame waarin een jongeman in
plat West-Vlaams tatert. In een tijd
waarin streektalen met uitsterven
bedreigd zijn en de Vlaming ze net
daarom opnieuw in het hart sluit,
weet elke goeie reclamemaker dat
hij met dialect kan scoren.

Om het met reclamegoeroe
David Ogilvy te zeggen: “If you're try-
ing to persuade people to buy some-
thing, it seems to me you should use
the language in which they think.” En
die taal is, tot spijt van wie het
benijdt, in Vlaanderen de tussentaal.
Kwam Elsschot weer tot leven, hij
had als Willem ‘sausjes’ geproefd,
maar als Alfons van ‘sauskes’
gesmuld – en niemand die hem dat
kwalijk zou mogen nemen.

‘DE WARE CREATIVITEIT
VAN RECLAMETAAL 
ZIT IN DE BEPERKING.’

ANN DE CRAEMER

DE
SAUSKES
VAN
ALFONS
DE RIDDER.
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e job was binnen. Het reclame -
bureau had haar gevraagd, zij had
toegezegd. Al was er nog dat ene
detail waar ze nog even op wilde
terugkomen. Ze had het er drie
maanden eerder al met de recruiter
over willen hebben, maar hij had er
niet op gereageerd. Drie dagen per
week wilde ze om vijf uur vertrek-

ken op kantoor, om haar kinderen op te halen.
De job was plots weer buiten. Ingetrokken.

Dit verhaal is werkelijkheid en speelt zich
af in het Verenigd Koninkrijk van amper
enkele maanden geleden. Het verhaal wordt
nog altijd druk gedeeld sinds de dame in
kwestie erover schreef op een blog. ‘Wat ik
vroeg, was volgens de recruiter heel onrede-
lijk’, leest het. ‘Alsof ik iets belachelijks eiste,
zoals alleen maar moeten werken als de maan
goed in lijn stond met Jupiter.’

Een van de delers van de blogpost is Ali
Hanan, oprichtster van de Britse organisatie
Creative Equals. ‘Directe discriminatie’, noemt
ze het verhaal van deze vrouw. Het is volgens
haar bovendien tekenend voor waar het nog

altijd misloopt in de reclamesector. Als het
aankomt op diversiteit, heeft de sector nog
veel werk voor de boeg. Dat werk wil Hanan
met Creative Equals helpen verzetten. En wel
snel. 

Ze vertelt erover in Cantine in Vilvoorde,
waar ze is op uitnodiging van Isabel Van den
Broeck, Managing Director van sectorvereni-
ging Creative Belgium. Van den Broeck wil
nagaan hoe het gesteld is met de diversiteit in
de Belgische reclame-industrie en wil Hanan
daarom uitvragen én uitdagen.

Er zijn namelijk wel wat kanttekeningen te
plaatsen, onder andere bij bovenstaand voor-
beeld. Gaat dat bijvoorbeeld echt over een
gebrek aan diversiteit of is het vooral het
bewijs dat het reclamebureau in kwestie nog
een lange weg te gaan heeft als het gaat over
flexibel werken? Zou een man in dit voorbeeld
niet evengoed het deksel op de neus krijgen?
“Klopt”, geeft Hanan toe. “In onze bevragin-
gen getuigde ook een man dat hij plots minder
vaak mocht meewerken aan prestigieuze pro-
jecten nadat hij vier vijfde ging werken.”

De consumenten waarop reclamemakers zich richten, zijn lang niet alleen blanke mannen.
Toch zijn het precies zij die nog vaak de creatieve afdelingen van reclamebureaus bevolken.
Ali Hanan van de Britse organisatie Creative Equals wil daar verandering in brengen. 

‘GOOGLE ‘CREATIVE DIRECTOR’
EN BLANKE MANNEN IN ZWART
T-SHIRT VULLEN JE SCHERM.’
TEKST SJOUKJE SMEDTS

ILLUSTRATIES DE KWEKERIJ 

D OVER ALI HANAN

EN CREATIVE EQUALS

De Nieuw-Zeelandse Ali Hanan

werkte meer dan zestien jaar in de

reclamesector, onder andere voor

Ogilvy en AKQA. Toen ze merkte dat

veel van haar vrouwelijke collega’s de

sector voortijdig verlieten, richtte ze

Creative Equals op: een organisatie

die de diversiteit in de creatieve sec-

tor wil vergroten, of het nu gaat over

gender of huidskleur. Creative Equals

brengt de diversiteit van de perso-

neelsbestanden in kaart en organi-

seert regelmatig congressen en

workshops rond het thema. Daar-

naast trainde het team van Hanan al

meer dan 16.000 mensen om hun

kans op slagen in de – voorlopig

vooral blanke en mannelijke – recla-

mesector te vergroten. Onder an-

dere Ogilvy UK en McCann London

onderschreven al de Equality Stan-

dard van Creative Equals.

26 — 27



Toch is er volgens Hanan nog steeds meer
aan de hand in de reclame-industrie. Ze
draait haar computerscherm naar Van den
Broeck en toont een selectie foto’s. Een over-
vloed van blanke mannen in zwarte T-shirts
vult het scherm. “Dit zijn de afbeeldingen die
Google je toont als je de zoekterm ‘creative
director’ ingeeft”, aldus Hanan. Van den
Broeck kan een lach niet onderdrukken. Ze
bevestigt dat ook in België vrouwen onderver-
tegenwoordigd zijn op creatieve departemen-
ten, net zoals mensen van een andere afkomst
of achtergrond. Creative Belgium start deze
zomer een onderzoek op om dit gevoel te sta-
ven.

“In het Verenigd Koninkrijk is amper zes-
tien procent van de creatief directeurs in
reclamebureaus een vrouw”, stelt Hanan.
“Voor de start van Creative Equals was het
zelfs twaalf procent en dat aantal willen we in
twee jaar proberen te verdubbelen. Daarom
maken we een lijst met dertig ‘rising stars’ in
de sector. Zo zorgen we ervoor dat niemand
in de reclame-industrie nog een excuus heeft

om geen vrouwen aan te werven op hun crea-
tief departement. Hetzelfde proberen we te
doen voor andere mensen die te weinig kan-
sen krijgen omwille van hun huidskleur of
achtergrond. Voor ons volgende evenement
bijvoorbeeld nodigde ik de machtigste Lon-
dense vrouwen met buitenlandse roots uit.”

Isabel Van den Broeck: Volgens critici
zou wie op zo’n ‘rising stars’-lijst staat toch
niet altijd de nodige kwaliteiten hebben.

Ali Hanan: “Ik kreeg die opmerking deze
week nog en ze stoort me. Er zijn tenslotte
zoveel middelmatige blanke mannen die het
wel maken in de reclamesector. Van minder-
heden verwachten we dat ze twee keer zo

goed zijn. Uit onze bevragingen bij meer dan
1.800 werknemers in reclamebureaus blijkt
bijvoorbeeld dat wie niet blank is veel beter
moet zijn in onderhandelen en het geven van
presentaties als hij of zij een kans wil maken
in de sector. En vrouwen worden bij sollicita-
ties geselecteerd op basis van wat ze al heb-
ben bereikt, terwijl mannen worden
aangeworven op basis van hun potentieel.
Dat maakt het wel heel moeilijk voor vrou-
wen, onder andere omdat ze vaak enkel voor
cosmeticamerken en fabrikanten van haar-
producten werken. Zo eindigen ze na vier of
vijf jaar in de sector met wat wij een ‘pink
portfolio’ noemen. Als ze daarmee ergens
 willen solliciteren, vragen de mannen tegen-
over hen zich af waar al het coole werk is
waar ze naar op zoek zijn. Ook mannen die
solliciteren, kampen soms met een gelijkaar-
dig probleem, bijvoorbeeld als ze Afrikaanse
of Aziatische roots hebben. De kans dat zij
worden uitgenodigd voor een interessante
pitch ligt een kwart lager dan de kans dat
blanke mannen eraan mogen meewerken.”
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‘VROUWEN WORDEN
GESELECTEERD OP BASIS VAN
WAT ZE AL HEBBEN BEREIKT,
MANNEN OP BASIS VAN HUN

POTENTIEEL.’
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Van den Broeck: Misschien vinden vrou-
wen het wel leuk om voor cosmeticamer-
ken te werken.

Hanan: “En dat mag. Maar we proberen
hen wel duidelijk te maken dat ze gevarieerde
portfolio’s moeten aanleggen. En niet enkel
voor zogenaamd vrouwelijke merken mogen
werken. Kijk, het merendeel van de gezinsaan-
kopen wordt gedaan door vrouwen. En toch
heeft 55 procent van de Britse moeders het
gevoel dat adverteerders hen echt niet begrij-
pen. Ze zien spots met perfecte blanke vrou-
wen in witte kleding en vlekkeloze baby’s en
denken: ‘Who the hell? Mijn leven is het niet.’
We hebben de ervaringen van vrouwen dus
hard nodig in reclamebureaus.”

Van den Broeck: Je zegt dat vrouwelijke
creatieven de vrouwelijke consumenten
wellicht beter aanspreken, maar je zegt
ook dat vrouwen niet enkel voor cosmeti-
camerken moeten werken. Terwijl die ook
door vrouwen worden gekocht.

Hanan: “Het probleem is vooral dat blanke

mannen wél voor alle soorten merken wer-
ken. Nu gebeurt het nog te vaak dat een
blanke mannelijke klant iets brieft aan een
blanke mannelijke reclamemaker, die op zijn
beurt aan de slag gaat met een team vol
blanke mannen. Tijdens het hele proces
bekijkt geen enkele vrouw of niemand met
buitenlandse roots de campagne. Daardoor
worden er nog altijd campagnes gelanceerd
die de markt beter niet hadden gehaald. Soms
zie je reclamespots waarvan je zeker weet:
had iemand met andere roots die campagne
vooraf gezien, was ze waarschijnlijk niet
gelanceerd. Zeker in tijden van sociale media
dreigt het gevaar dat je merk hier meteen
voor wordt aangevallen. Een bedrijf als Gene-

ral Mills wil daarom dat hun reclamebureau
voor de helft uit vrouwen bestaat en voor
twintig procent uit mensen met een andere
huidskleur dan blank.”

Van den Broeck: Zijn dat soort eisen
toch niet vaak alleen maar windowdres-
sing?

Hanan: “Sommige bedrijven laten
bepaalde bureaus toch al niet meer deel -
nemen aan hun pitch. Andere geven hen een
jaar om zich te verbeteren en met een strate-
gie te komen om meer diversiteit binnen te
halen. Anders vliegen ze van de lijst. Toch
nemen veel van die bureaus nog maar weinig
actie. Als ik aan CEO’s uit de reclamesector
vraag hoe hoog het percentage is van jonge
ouders die terugkeren naar het bedrijf, trek-
ken ze meestal bleek weg. Hetzelfde gebeurt
als ik hen vraag naar diversiteit in huidskleur.
En dan moeten er nog zoveel vragen volgen.
Hebben ze bijvoorbeeld een transgender -
beleid? Hebben ze een beleid voor mensen
met een fysieke beperking?”

‘55% VAN DE BRITSE 
MOEDERS ZIET SPOTS MET

VLEKKELOZE BABY’S 
EN DENKT: ‘WHO THE HELL,

MIJN LEVEN IS HET NIET.”
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Van den Broeck: Natuurlijk heb je diver-
siteit nodig, maar je hebt toch vooral de
juiste persoon voor de job nodig? Positieve
discriminatie is toch ook een valkuil?

Hanan: “Als je geen doelen opstelt, zullen
bedrijven zich toch niet aanpassen. Een van
de grote Britse bureaus kon bijvoorbeeld geen
enkele vrouw voordragen voor onze lijst van
‘rising stars’. Dat zegt genoeg. Terwijl de helft
van de jonge mensen die afstuderen in de
reclame vrouwen zijn. Maar door het ontbre-
ken van rolmodellen krijgt iedereen die geen
blanke man is van bij het begin van de car-
rière al onbewust de boodschap dat doorsto-
ten naar de top voor hen geen optie is in een
reclamebureau. Daarom raden we die
bureaus aan om actief op zoek te gaan naar
meer diverse profielen wanneer er een blanke
man vertrekt.”

Van den Broeck: Is het risico van zo’n
aanpak niet dat bedrijven gewoon vakjes
gaan afvinken: nu hebben we een homosek-
suele man en een Aziatische vrouw nodig?

Hanan: “Kijk, in veel bedrijven krijgen
werknemers een bonus als ze een vriend aan-
brengen als nieuwe medewerker. Als je de
personeelsmanagers dan niet vraagt om een
diverse lijst aan te leveren, zullen ze vrienden
en vrienden van vrienden blijven aanraden.
Dan blijf je aanwerven uit een kleine poel van
mensen. Terwijl er echt wel andere mensen te
vinden zijn. Alleen houden de blanke mannen
nog te veel van hoe het er momenteel aan toe-
gaat. Een recruiter uit de reclamesector ver-
telde me over zijn ultieme manier om te weten
te komen of hij iemand wil aannemen: de
pubtest. Als hij een uurtje gezellig met iemand
kan kletsen op café, dan zit het volgens hem
goed. Een andere recruiter ging nog verder en
zei me dat hij nooit een persoon aanbeveelt
van wie hij de naam niet kan uitspreken.”

‘MANNEN ZIJN BANG OM EEN
VROUW FEEDBACK TE GEVEN: 

STEL JE VOOR DAT 
ZE GAAT HUILEN!’

Van den Broeck: Is het vandaag dan echt
nog ‘Mad Men all the way’?

Hanan: “De Mad Men weten eigenlijk wel
dat diversiteit belangrijk is voor de toekomst
van de reclame-industrie. Alleen weten ze niet
hoe. The evil the good men do, is nothing. Je
moet hen dus echt de weg wijzen. Hen erop
wijzen welke onbedoelde mechanismen er
spelen. Mensen werven bijvoorbeeld graag
mensen aan die op hen lijken. Daardoor
komen blanke mannen nog altijd makkelijker
in de reclamewereld terecht en krijgen ze ook
makkelijker een promotie. Oudere blanke
mannen, die al een tijdje meedraaien in de
reclamesector, zullen zichzelf namelijk in hen
herkennen en hen daarom aanmoedigen en
extra feedback geven. Uit onze bevragingen
blijkt dan ook dat je de helft minder kans hebt
om in een reclamebureau promotie te krijgen
als je niet blank bent. De kans dat je feedback
krijgt, wordt genomineerd voor een award of
een mentor hebt, ligt namelijk ook lager. Ook
vrouwen krijgen nog altijd minder feedback,
want mannen blijven bang om hen die te
geven. Stel je voor dat ze gaan huilen. Daar-
door leren vrouwen niet om met kritiek om te
gaan. Veel van hen stoppen veel van zichzelf
in hun werk. Als ze daar dan toch kritiek op
krijgen, voelt het voor hen nog vaak aan alsof
ze zelf worden bekritiseerd. Wij leren hen
dus om hun werk en hun persoon-
lijkheid te scheiden. Ieder-
een kan zich trouwens
voor die trainingen
inschrijven.”

Van den Broeck: 
Ook blanke mannen in

zwarte T-shirts zijn welkom?
Hanan: “Die zijn ook welkom, maar er zijn

bepaalde thematrainingen waarvoor ze zich
zelden inschrijven. Heb je bijvoorbeeld al eens
gehoord van het oplichterssyndroom
(impostor syndrom)? Wie daaraan lijdt, is
bang dat anderen zullen ontdekken dat hij of
zij eigenlijk toch niet geschikt is voor een
bepaalde functie. Wel, het zijn zelden blanke
mannen die daaraan lijden en een training
volgen om ervan af te komen. Daarnaast heb-
ben we ook een programma dat zich specifiek
richt op ouders die een tijdlang uit de
reclame-industrie zijn gestapt, bijvoorbeeld
om voor hun kinderen te zorgen. Hun portfo-
lio is daardoor vaak verouderd. Daarom laten

30 — 31

In februari 2019 organiseert Creative Belgium samen met

Creative Equals een CREATIVE LEADERSHIP-workshop.

Meer info via info@creativebelgium.be.

OVER DE PERFECTE MATCH MET

HET WERK VAN DE KWEKERIJ 

De Kwekerij leverde de illustraties

voor dit artikel. Het is een creatieve

studio waar vier vrouwen en een

man op originele wijze verhalen tot

leven brengen via craft, illustraties of

film. Van de kleinste tekening tot de

grootste productie, het is altijd van

eigen kweek.

Oprichtster Barbara Vandenberghe

aka Vandekonijnen:

“Voor de illustraties bij dit artikel heb-

ben we gewerkt met craft. Het be-

gint met technisch tekenwerk en een

goede voorbereiding. Daarna volgt

de handenarbeid. In De Kwekerij

craften we met papier, piepschuim,

lasercut, klei, glitter, confetti … tot we

tastbare sets hebben die passen  bij

het verhaal van de klant.”

dekwekerij.be

sommige bedrijven hen zes weken lang vrij-
willig meedraaien. Daarna kunnen ze
opnieuw met relevant werk naar potentiële
werkgevers stappen.”

Van den Broeck: In België wordt het
belangrijkste rekruteringsbureau voor de
reclamesector bemand door vrouwen. Een
goede zaak?

Hanan: “Niet per se, want veel vrouwen
zijn opgegroeid in een heel mannelijke
samenleving. Als je merkt dat agressief gedrag
je helpt om succesvol te worden in die samen-

leving, neem je dat gedrag snel over. Vrouwen
zijn soms dus nog harder voor andere vrou-
wen dan mannen. We moeten dus echt bekij-
ken hoe we het systeem zelf op korte termijn
kunnen aanpassen. Hoe we ervoor kunnen
zorgen dat echt iedereen in de reclamesector

van bij het begin goede ervaringen kan
opdoen. Dan zullen meer verschillende men-
sen ook positief over het bedrijf spreken in
hun kennissenkring en zal de diversiteit er
automatisch groeien. Daardoor zal het recla-
mebureau ook succesvoller en winstgevender
worden. Er is dus maar één boodschap: dat
iedereen welkom is.”

‘VROUWEN HEBBEN VAAK 
EEN ‘PINK PORTFOLIO’, 
TERWIJL MANNEN WÉL 

WERKEN VOOR ALLE 
SOORTEN MERKEN.’
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Het beeld van de Vlaming over de reclamesec-
tor is doorgaans gebaseerd op drie bronnen.
a) Die ene vriend (of die vriend van een
vriend) die in een reclamebureau werkt. 
b) Mad Men: de fictiereeks die zich afspeelt
in een reclamebureau tijdens de jaren 60
(dat is amper 58 jaar geleden). 
c) De reclame die we elke dag zien. Of beter,
de reclame die we elke dag zo weinig mogelijk
proberen te zien. Niemand die sneller op
'advertentie overslaan' kan klikken als wij.

En zo zijn de vooroordelen over de recla-
mesector even moeilijk uit te roeien als mug-
gen in de zomer. Tegen reclame zijn, is zoals
tegen One Direction zijn: het is makkelijk.
Niemand gaat zijn nek uitsteken om het op
te nemen voor reclame. Tot nu. Hier ben ik.
Geen nood, ik ga geen Gatz’je doen, ik ga je
niet dwingen naar reclame te kijken. Ik wil je
blik gewoon verruimen. Of toch proberen. Ik
besef dat het moeilijk wordt. No hard feelings.

DE 8 MOOISTE V
OVER DE REC

1—� De reclamewereld lijkt op Jezus’ posse.
Of: er werken enkel blanke mannen met baar-
den. En daarom zien we in reclamespotjes
enkel vrouwen die hun menstruatie dansend
door de straten beleven. 

Is de reclamewereld te mannelijk? Ik ben
een vrouw, bijna de helft van mijn collega’s is
vrouw, maar in de creatieve departementen
werken er inderdaad weinig. In mijn bureau:
3 op 16, in punten op 10 is dat niet goed. 

Dat we te wit zijn, ga ik zelfs niet proberen
te weerleggen. Het is een feit. En zo wordt er
te weinig met een andere blik gekeken. 

Kan ik campagnes opnoemen die ingaan
tegen de stereotiepe blanke-mannen-reclame?
Zeker. Veel. Kijk naar wat Base, KBC, Kind en
Gezin, Lidl, Proximus en Ikea doen. Maar dan
laat jij mij een radiospot van Goed Gevoel
horen en moet ik alsnog in een hol kruipen. Er
is nog werk aan de winkel: dat weten we. Al
geloof ik dat een blanke empathische man ook
frisse ideeën kan verzinnen met de woorden
maandverband en urineverlies. En eerlijk? De
campagnes voor mannen, die zijn pas écht
stereotiep (die van Jupiler of Gilette, bedoel ik
dan). De échte verliezers zijn niet de vrouwen
die met hun maandstonden in de zetel liggen
en een tango-dansende vrouw zien, maar
mannen met gezellige buiken die in de zetel
liggen en gespierde eikels hun bier zien drin-
ken. Je vraagt je toch af welke vrouw dat
gemaakt heeft? 

2—� Reclamemensen leven op coke. 
Ik smijt het meteen op tafel: ik heb nog nooit
een lijn gesnoven. Ik ben dus niet de beste om
hierover te oordelen. Ik kan wel dit vertellen:
de whiskey wordt niet om 5 uur uit de bureau-
schuif gehaald. En de coke slingert niet meer
rond op de bureaus. Ik geloof heel erg in ‘waar
er rook is, is vuur’. Maar er is zelfs geen rook,
hoogstens een paar pluimen. Dus ik moet jul-
lie teleurstellen, wij snuiven ons niet te pletter.
Het gevaarlijkste wat wij doen is om 6 uur ‘s
avonds onze tweede Red Bull opentrekken. De
snuivende reclamemakers zijn even talrijk als
de snuivende bakkers of de snuivende loketbe-
dienden. Als je nu denkt: ‘ze heeft dit vooroor-
deel niet weerlegd, ze heeft het gewoon ver-
legd naar alle sectoren’: je hebt volledig gelijk. 

3—� Die luieriken spelen ping-pong tijdens de
uren.
Ja, er staat een pooltafel in ons bureau. En
oké, wij hebben een Playstation met Fifa. En
ja, wij mogen op Facebook zitten of de hoof-
den van onze collega’s in de cast van Familie
photoshoppen. Maar buiten onze pauzes wer-
ken wij keihard. Je wil echt niet ruilen met
een van onze accounts. En ideeën komen niet
op aanvraag. Je moet je gedachten kunnen
verzetten. En daarvoor zijn die pooltafel en
Playstation uitstekend. 

Ik hoor je al denken: ‘een wandeling is daar
ook goed voor’. Gelijk heb je. Maar ik beloof
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Zita Theunynck (28), copywriter bij

een reclamebureau en auteur van

Het wordt spectaculair, beloofd!

probeert zes vooroordelen over

de reclamesector te weerleggen.

De reclamewereld lijkt
op Jezus’ posse.

Reclamemensen
leven op coke. 

Ze zijn vooral bezig met
elkaar awards geven.

OPINIE

In een reclamebureau
speel je de buzzword-bingo

uit in 5 minuten.   
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‘ALS IK MET AFSTAND NAAR ONZE
SECTOR KIJK, LIJKT HET ALSOF
WIJ CONSTANT DENKEN DAT ER

GOUD UIT ONZE AARS SPUIT.’

   VOOROORDELEN
  L AMESECTOR

4—�Reclamemensen zijn de enige losers die
nog trots #workhardplayhard tweeten.
Wij werken hard om straffe dingen te maken.
Ons werk hangt op grote billboards, is te
horen op de radio en te zien op tv en online.
Daarom werken wij soms door na de uren. 
En ja, sommige concullega’s tweeten of

instagrammen op zo’n moment #workhard.
Zouden die daar beter mee stoppen? Abso-
luut. Zouden we allemaal beter integraal stop-
pen met tweeten? Absoluut. Maar ik vind ook
dat Frank Deboosere moet stoppen met zeg-
gen: ‘morgen ben ik er weer met meer weer’.
Maar dat doet er niet toe, want hij is excellent
in zijn job.
De vraag is: zitten wij elke avond tot 10 uur

‘s avonds op het werk? ZOT. Toch niet waar ik
werk. Wij vinden overwerken niet cool. Als
het werk gedaan is, gaan we om 6 uur gezellig
naar huis om onze geliefde te knuffelen, aan
onze baby’s te snuffelen en dan heel hard in de
zetel in slaap te vallen. #playhard. 

5—� In een reclamebureau speel je de
buzzword-bingo uit in 5 minuten.   
Big time. Allez, ja dus. We moeten echt stop-
pen met woorden als brands, pitchen en dis-
ruption te gebruiken alsof dat normaal is.
Voor al die woorden bestaan er zinnige Neder-
landse alternatieven. Geen excuses. Let’s do
this. Kom op, we gaan ervoor. 

6—�Creatieven zijn vooral bezig met elkaar
awards te geven.
Ik begrijp wat je bedoelt. Als ik met wat
afstand naar onze sector kijk, lijkt het alsof wij
constant denken dat er goud uit onze aars
spuit. Terwijl, we zijn ook niet onnozel, hé:
jullie spoelen ons harde werk op stand 3 door
op tv, dat weten wij ook. Kijk, dat is precies
waarom die awards er zijn. We moeten elkaar
complimentjes geven, anders doet niemand
het. Zeg nu zelf: hoe mooi zou het zijn als alle
concurrenten elkaar complimenten zouden
geven? Als ING tegen KBC zou zeggen: ‘Jon-
gens, die rentevoet van jullie, die is zo goed.’ Ik
zou dat mooi vinden. 

7—�Reclamemensen rijden allemaal in een
Audi A4. 
Zot. Opel en De Lijn zijn onze klanten. (Wij
komen met de tram of een Opel, simpel).

8—�Wat die creatieven bedenken, kan
iedereen verzinnen.
Voor jullie zijn wij de gasten van die vrouw die
lacht, niest en urine verliest. Of van die man
die door New York rijdt zonder file. Of van die
vrouw die zo blij wordt van haar wasverzach-
ter dat het lijkt alsof ze klaarkomt. Maar wij,
de Belgische reclamemakers, maken al die
dingen niet. Dat zijn internationale spots,
waar wij hoogstens een nieuwe stem op
mogen zetten. Dit maakt voor jullie niets uit.
Dat snap ik. 
Maar denk ook eens aan Base die je onder-

weg naar het werk laat weten dat je al je bel-
minuten in data kan omzetten. Of aan het
busje van Telenet dat het land rondrijdt om te
checken of alles goed aangesloten is. Zalig.
Mijn punt is, zeggen dat je het zelf beter

kan, is echt heel oud. Dat is zoals klagen dat
leerkrachten te veel vakantie hebben. WORD
DAN ZELF LEERKRACHT. 

3 4

7 8

Maar oké, als je écht denkt dat je het zelf beter
kan, KOM OP DAN. We zijn zo klaar voor jou.
Mijn e-mailadres is zita.theunynck@ldv.be.
Dan stel ik je voor aan mijn baas. En dan
wordt alles ongetwijfeld anders. 

plechtig: wij liggen niet Mad Men-gewijs van 11
tot 5 met een whisky in de zetel om de vol-
gende ochtend de klant omver te blazen door
één zin op een presentatiebord te schrijven.
Misschien zijn wij niet zo geniaal als Don Dra-
per, en zijn klanten veeleisender dan 50 jaar
geleden. Als wij van 11 tot 5 in de zetel hangen,
dan moeten we van 5 tot 11 blijven om onze
prestentatie te maken, zo eenvoudig is het.

Die luieriken spelen ping-
pong tijdens de uren.

Alleen reclamemensen durven
#workhardplayhard tweeten.

Wat creatieven bedenken,
kan iedereen verzinnen.

Reclamemensen rijden
allemaal in een Audi A4. 
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Overdag laten de creatieve breinen zich nog
enigszins in briefings en afgebakende formats
dwingen. Maar eens de avond valt, regeert de eigen
goesting. We riepen reclamemakers op om hun
creatieve side dishes met ons te delen. 

TEKST JISKA AGTEN (AKA @PLAYMOFOOD) 

AFTER
HOURS.

#WATIKVINDINDEZAKKENVANMIJNKIND.

HANNE DEHEEGHER – www.hannelulu.be

Als artdirector creëer je sferen, beelden en ideeën voor
merken binnen een afgelijnde briefing. Dat is en blijft
een leuke uitdaging. Maar soms moet ik mijn eigen
goesting kunnen doen. Het moeilijkste is kiezen met
welke van de vele ideeën in je hoofd je aan de slag gaat.
Op dit moment ben ik bezig met weven, fun classes, het
upcyclen van ‘talloren’ en het documenteren van de
gevonden schatten in de zakken van mijn dochter. 

#watikvindindezakkenvanmijnkind is een reeks
geïnspireerd op de absurde verzameldrang van mijn
dochter Lulu (ondertussen 5). Veel ouders zullen dit
gedrag wel herkennen. Ik wou er iets moois mee doen.
Voor ons lijkt dat afval, maar voor Lulu zijn dat kleine
schatten. Daarom zet ik haar objets trouvés op een
voetstuk, zoals zij ze ziet in haar hoofd. 

Papierwaren uit de oudheid. Een papieren zakdoek met een

filosofische tekst op, een kloeft van

een steen en reepjes wc-rol.

‘VOOR ONS LIJKT DIT AFVAL,
VOOR MIJN DOCHTER ZIJN

HET KLEINE SCHATTEN.’

Duivenvacht, aardkortst en flora.
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ODE AAN DAVE THE MANCAVE.

LUC SHIH – lucshih.be

Toen ik een burn-out had, heb ik geleerd hoeveel deugd
het kan doen om met je handen te werken. Toen ik terug
aan de slag ging als artdirector, heb ik ervoor gekozen
om 4/5 te werken en één dag in de week te reserveren
voor Dave the Mancave, zoals ik mijn tuinhuis liefdevol
noem. Na een drukke dag kruip ik in mijn ‘kot’. Na twee
uur ben ik letterlijk uitgewerkt. Dat is zo tof, met houten
platen sleuren, inclusief splinters en schaafwonden krij-
gen. In de reclame is alles zeer vluchtig. Soms werk ik
maanden aan een campagne en is ze maar even on air.
Als ik iets maak in mijn mancave, blijft dat langer
bestaan. Voor mijn dochter Penny maakte ik een kastje
met de letters van haar naam. Dat was op twee weken
klaar en ik kan er nu nog elke dag naar kijken. 

In de reclamewereld hoef ik niet op zoek te gaan
naar een reden om creatief te zijn. Die geven de klanten
mij wel. Maar er zijn veel mensen die meebeslissen over
mijn ideeën. In Dave the Mancave bemoeit niemand
zich met wat ik maak. 

VOSSENSTREKEN.

ARNOLD HOVAERT  

Als tegengewicht voor mijn werk in de
reclame maakte ik voor ieder van mijn kinde-
ren een boek. Auteur Danny De Vos kreeg
mijn illustraties te zien en vond ze bij zijn
verhaal pasten. Zo werd Vossenstreken gebo-
ren. Het fijne aan het project was dat ik totale
vrijheid kreeg. Het doel is niet om met mijn
illustraties mijn boterham te verdienen. Ik wil
gewoon iets moois maken, iets waarop ik fier
kan zijn zonder meer. Die nevenprojecten
zorgen ervoor dat ik mijn werk in de reclame
met plezier kan blijven doen. 
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VUILGEBEKT ALTER EGO.

LAURENS MAES – @flaufromantwerp

Als grafisch ontwerper moet mijn werk altijd aan
bepaalde parameters voldoen. In mijn vrij werk moet
helemaal niets. Noch vormelijk, noch inhoudelijk. Ik
probeer een helder idee snel over te brengen: het
hoeft niet mooi te zijn. Dat zorgt ervoor dat mijn illu-
straties op Instagram goed werken. Het is een vluch-
tig medium en dankzij mijn simplistische tekenstijl
begrijp je snel waar het over gaat.

Qua inhoud is mijn werk het product van mijn
vuilgebekte alter ego. Een alter ego dat met veel
humor kijkt naar situaties waar je als jonge twintiger
in terechtkomt. 

Mijn eerste solotentoonstelling heette Generatie
Kut en dat zegt veel. Mijn humor is nogal ‘op ’t randje’,
ik wil niet politiek correct zijn. Als de humor echt
goed is, is geen enkel thema off limits. Mijn expo was
nog niet geopend of ik ontving al een klachtenbrief:
mijn werk zou – omwille van de titel – vrouwonvrien-
delijk zijn. Terwijl mijn werk gewoon veeleer onvrien-
delijk tout court is. (lacht)

LOL MET WOL.

LORE LAPORTE – www.lorelaporte.com

Ik ben begonnen met naaldvilten na de geboorte van
Jeanne in 2015. Omdat ik als grafisch ontwerper
vooral achter de computer zit, had ik het nodig om
iets met mijn handen te doen. Ik bestelde wat wol en
naalden en begon wollen beertjes te maken. Daarna
volgden de grotere dierenkoppen voor aan de muur.
Mijn man doopte het project Eddie Wolie. 

Naaldvilten is enorm verslavend. Het repetitieve
van het prikken werkt ontspannend, het maakt je
hoofd leeg én je kan het overal doen. Zomaar tv-kijken
kan ik niet meer. Ik wil ondertussen een grumpy cat
naaldvilten. Alleen oppassen met de naalden, want er
is er al één in het achterwerk van mijn man beland. 

Ondertussen is ons huis vergeven van de wol. Een
tijdje geleden werd er bij ons ingebroken. Ik zie zo de
beteuterde gezichten van die dieven: en maar kasten
en schuiven opentrekken op zoek naar geld. (lacht)

Nadelen? Het is tijdrovend en niet geschikt voor
mensen die rap tennisellebogen krijgen. 
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CREATIEF NETWERKEN.

ROXANE SCHNEIDER
— instagram.com/ladieswinedesignbrussels

Op mijn eerste job werkten enkel mannen in
het creatieve departement. Ik miste vrouwen
rond mij, en wilde ook in andere sectoren
meer creatieve vrouwen leren kennen. Er lopen
bijvoorbeeld genoeg getalenteerde regisseuses
of fotografes rond.

Online ontdekte ik grafisch ontwerpster
Jessica Walsh en haar concept Ladies, Wine
& Design. Elke maand nodigt ze zes à acht
vrouwen met een verschillende creatieve
achtergrond en een gastspreker uit. Om te
netwerken, om elkaar te inspireren, en om te
babbelen. Ik raapte al mijn moed bijeen en
mailde om te vragen of ik het hier in Brussel
mocht lanceren. Ik kreeg meteen een go.
Ondertussen hebben we al twee edities achter
de rug. Het is ongelofelijk inspirerend om
andere creatieve vrouwen te leren kennen.

PIN UP BOY. 

VINCENT DE BOECK – pincepins.com

Tijdens een reis in New York zag ik pins met
coole illustraties van Tim Laham. Zo kwam ik
op het idee om pins te maken. Ik ontwierp drie
pins met Brusselse quotes. Ik had er 300 laten
maken, na een week waren ze al weg. Dat is
het voordeel van in de reclame te werken: een
collega postte iets, iemand deelde het en ik
was vertrokken. 

Soms maak ik wat reclame, maar dat boeit
mij eigenlijk niet. Het ontwerpen en op zoek
gaan naar samenwerkingen vind ik leuker,
omdat ik kan samenwerken met mensen die
alleen maar oog hebben voor het design. Ik
heb helemaal geen doel met Pince Pins.
Zolang het me blijft aanspreken, wil ik graag
dat het merk blijft bestaan. 

HET WAS EEN NACHT…

DAVID MAERTENS – www.nachtkoerier.gent

Een paar maanden geleden zaten we met een paar vrienden in de tuin. De
drank was op. We vroegen ons af of er een bedrijf bestond dat drank aan
huis levert. Dat bleek niet zo te zijn, dus besloot ik samen met een vriend
om het zelf op te starten. We zijn nu tien maanden verder en Nachtkoerier
draait goed. 

Mijn kameraad heeft net als ik een fulltime job. Natuurlijk neemt het
allemaal veel meer tijd in beslag dan we op voorhand hadden gedacht.
Ondertussen werken we al met een groep van 30 fietskoeriers die ’s
avonds met bestellingen chips, bier en ijsjes door Gent fietsen. Het is ver-
frissend om hiermee bezig te zijn. Mocht ik mijn job als artdirector niet zo
graag doen, dan zouden we onze zaak uitbreiden naar Antwerpen, Leu-
ven en Brussel. Voorlopig is dat nog niet aan de orde. 

Ik kan iedereen aanraden om een zijproject naast je vaste job te doen.
Koeriers aannemen of budgetten onderhandelen is toch wat anders dan
reclameconcepten verzinnen. Ook plezant is dat we geen targets hebben:
we zien wel waar we uitkomen. We hebben de luxe dat we aan niemand
verantwoording moeten afleggen. Al moet je zo’n side project wel wat
onder controle houden: je mag het niet belangrijker laten worden dan je
zelf wil. Het geeft vooral voldoening als we merken dat klanten content
zijn dat er een service zoals de onze bestaat. En ik vind het nog altijd maf
dat het gelukt is om ons idee in de praktijk om te zetten.
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HAP TOE ALS
YOUNGDOG!
Een vliegende start maken als junior in de

reclamesector is niet gemakkelijk. Talent

helpt natuurlijk, maar dan moet je wel de

kans krijgen om het te laten zien.

Dankzij YoungDogs krijgt aanstormend talent

de kans om zich te bewijzen in de sector. Hoe?

Door échte briefings voor échte klanten te kra-

ken en inspiratie op te doen in Creative Classes.

De meest veelbelovende talenten winnen een

felbegeerd ticket voor het Festival of Creativity

in Cannes. 

De merken die toehappen, zijn niet van de min-

ste. Colruyt, Duvel-Moortgat, Tomorrowland,

Komono, Neuhaus, Q-Music, Studio 100 en

Sunweb schreven – met succes – samen met

YoungDogs een briefing uit. Die wordt besnuf-

feld door zo’n driehonderd creatieven. Zij krijgen

twee weken de tijd om een geniaal idee te be-

denken. Een team gerenommeerde creatief di-

recteurs uit de sector bepaalt mee wie wint en

op het vliegtuig richting Cannes wordt gezet.

Daar laven de juniors zich aan de kennis van we-

reldberoemde sprekers en aan veel te dure rosé,

terwijl ze al netwerkend van beach party naar

rooftop bar hollen. 

Ook voor adverteerders is YoungDogs een

springplank. Ze krijgen de kans om in de hoof-

den van creatieve twentysomethings te neuzen

en deze gegeerde doelgroep met een neus

voor trends, digital en social los te laten op

hun merk. 

youngdogs.be

MET ZO WEINIG WOORDEN.

BART VAN GOETHEM  – bartvangoethem.com

Sinds 2014 schrijf ik flash fiction: verhalen van
100 tot 1000 woorden. Omdat het leven te kort is
voor lange verhalen en omdat mijn hersenen
gedrild zijn – copywriter! – om zoveel mogelijk te
vertellen met zo weinig mogelijk woorden.

The Man Who Was Not That Into Technology

Mark’s wife left him for her smartphone. That didn’t come
as a surprise. One night they were having sex and she was
updating her Facebook status. Her goodbye letter was
actually a tweet. A few weeks later in the park Mark saw
her, from far away, sitting on a bench, alone. Good luck
having kids, he sneered in his head. As he came closer, he
discovered she was holding her smartphone in one hand
and a smaller version in the other. She noticed the
contorted expression on his face. Yes, there’s an app for
that as well, she snickered. Pretty soon after Mark got into
a relationship with a Google phone. It cheated on him
from day one. But he never found out.

POST(ER)DUIF.

RINDERT DALSTRA – pigeonsdontcry.com

Met drie vrienden kwamen we regelmatig bij elkaar om pintjes te drinken. Zoals dat
gaat, worden op zo’n moment de beste ideeën geboren. Zo ook onze posterreeks. Aan
de voorkant staat een icoon van een bekende stad, achterop het verhaal van die stad. 

Ieder van ons kan op een andere manier zijn energie kwijt in dit project. Anthony is
grafisch ontwerper, hij leeft zich uit in het design. Herman is financieel onderlegd en
heeft een achtergrond in kunst. En ik ben digitaal strateeg en houd me bezig met het
vinden van een markt voor onze posters. Het is een toffe manier om bij te leren, om te
experimenteren. En tegelijk is het fijn om iets te creëren zonder dat er veel druk op ligt.
We moeten aan niemand verantwoording afleggen. Als we stinkend rijk worden, is dat
mooi meegenomen, maar het is en blijft een side project naast onze vaste job. 
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GOED DOEN, 
DOET GOED 

Een beetje reclamecampagne maakt tegenwoordig niet
enkel commercieel, maar ook maatschappelijk een
verschil. Kan reclame de wereld redden? “Vanaf een
bepaalde leeftijd zou het verplicht moeten zijn om je
talent ook in te zetten voor het goed van de wereld”,
vindt Geoffrey Hantson, Chief Creative Officer van
Happiness Brussels & Saigon. 

TEKST GEOFFREY HANTSON

ILLUSTRATIE NINA VANDEWEGHE
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unnen merken en hun reclamebu-
reaus helpen om van onze planeet
een betere plek te maken? Kan
wat goed is voor de commerciële
wereld goed zijn voor de wereld
tout court? Mijn antwoord, kort
samengevat: ja. De uitleg die erbij
hoort, is iets langer. Schenk uzelf
dus een Glenfiddich-whisky’tje uit
en ga er even rustig voor zitten.

Een Carlsberg 0,0% met bijbehorende suiker-
vrije koekjes en hummus mag ook uiteraard.
Voor we eraan beginnen, moet ik u wel waar-
schuwen: deze schrijfsels zijn volledig vrij van
cynisme. Ze komen recht uit het hart – en ook
een beetje uit het hoofd. Als ook u nu uw cyni-
sche bril afzet bij het lezen van dit stuk, dan
zijn onze violen gestemd en kunnen we het
beschouwend hebben over ‘goodvertising’. 

Zal ik beginnen met een pijnlijke onthul-
ling? Iets meer dan twintig jaar geleden was
het allemaal bijzonder duidelijk: ik zou poëet
worden. Yup. Ik wou in Andalusië gaan wonen
en me gulzig laven aan de flamenco en de poë-
zie. Nu, ik ben er wel degelijk gaan wonen. En
er was best wel wat flamenco in mijn leven.
Maar een poëet ben ik nooit geworden. Dat ik
over evenveel dichterlijk talent beschik als een
grasspriet, heeft daar ongetwijfeld iets mee te
maken. Talent is voor 90% hard werk, zei
Jacques Brel nochtans. En gelijk had hij, maar
die luttele percenten aan talent blijken vaak
cruciaal. Inmiddels ben ik 45 en kan ik dat
allemaal een beetje plaatsen. Waarom dat
relevant is, vraagt u? Voornamelijk omdat ik
duidelijk wil maken dat ik niet voorbestemd
was voor de reclame-industrie. 

Mijn jeugd was nogal, hoe zal ik het zeg-
gen, ingewikkeld. Dat ik verder studeerde, was
op zich al een klein mirakel. Laat staan dat het
in me opkwam om carrière te maken in een
industrie die ik associeerde met ‘middelmatig-
heid die ongevraagd mijn tv-avond onder-
breekt’. Nee, als ik al geld wilde verdienen met
mijn pen, dan zou het zeker niet in de reclame
zijn. Daar was ik van overtuigd. Maar na mijn
poëtisch avontuur in Spanje werd al snel dui-
delijk dat het leven soms behoorlijk sarcasti-
sche wendingen kan nemen. Lang verhaal
kort: via allerlei omwegen – die ik u nu even ga
besparen – kwam ik alsnog in de reclame
terecht. Erger nog, door de jaren heen ont-
dekte ik dat ik er nog goed in was ook, in het
maken van reclame. En geloof me, ontdekken
dat je goed bent in iets dat je eigenlijk niet zo
geweldig vindt, is – euh –  behoorlijk raar.

Tot je ontdekt dat wat je doet wel degelijk
een verschil kan maken. Een commercieel
verschil, want opeens zie je het merk groeien
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Pampers wil baby’s nog altijd droge billetjes
bezorgen, maar ook – samen met Unicef –

tetanus de wereld uit helpen. 

reclame-industrie terecht te komen, opeens
kreeg mijn job ongelooflijk veel waarde. Ster-
ker nog: ik werd er immens gelukkig van. Zo
gelukkig dat ik het al lang niet meer erg vind
dat de wereld mijn gedichten nooit zal lezen.
Goed doen, doet goed vanbinnen. 

Bon, ja, ik weet het, u bent nu heel erg met
de ogen aan het rollen. En terwijl uw lippen
zich betweterig krullen, denkt u: 'Haha, juist,
een reclamemaker die pleit voor non-profit-
werk, we weten allemaal waarom hij dat doet:
om er reclameprijzen mee te winnen, natuur-
lijk! Voor zijn eigen goed! Of dat van zijn
agentschap! Opportunist!’ Zoiets denken, is
uiteraard uw volste recht. En ik kan u niet
geheel ongelijk geven. Feitelijk klopt uw rede-
nering immers voor een deel. Het is een cyni-
sche bedenking, dat wel. En we hadden
afgesproken dat u niet cynisch ging zijn. Maar
goed, ik begrijp uw reserves. Het is inderdaad
zo dat goed doen het al jaren erg goed doet in
de vele awardshows die de reclame-industrie
rijk is. Niet toevallig zijn maart en april elk
jaar opnieuw topmaanden voor alle miserie in
de wereld. Maart en april zijn immers de
maanden waarin reclamebureaus hun cam-
pagnes inschrijven voor de Cannes Lions, het
grootste reclamefestival ter wereld. En dan
duiken opeens allerlei geweldige non-profit-
campagnes op. Plots wil iedereen meer gelijk-
heid en gelijke rechten, gaan we met zijn allen
de planeet redden en de klimaatterroristen

‘ONTDEKKEN DAT JE GOED 
BENT IN IETS DAT JE 

EIGENLIJK NIET ZO GEWELDIG
VINDT, IS   − EUH −
BEHOORLIJK RAAR.’

Geo�rey Hantson

K

waar je voor werkt. Hoor je mensen die je niet
kent spontaan over jouw campagnes praten
op de tram en nog later op de sociale media.
Dat maakt die job in de reclame plots toch een
béétje de moeite waard. Helemaal interessant
wordt het wanneer je beseft dat je ideeën ook
maatschappelijk een verschil kunnen maken.
Nooit vergeet ik die keer dat de mensen van
‘Re-born to be Alive’ (een vzw die zich inzet
voor orgaandonatie en -transplantatie) me fei-
telijk kwamen aantonen dat onze campagne
het aantal orgaandonoren massaal de hoogte
had ingestuurd en dus – onrechtstreeks –
levens had gered. Levens… mensen dus. En
kinderen. Ik word er nog altijd stil van. Ook al
was het dan nooit de bedoeling om in de
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een lesje leren, roepen we iedereen op om vei-
liger te rijden, minder te drinken, niet te
roken, geen drugs te gebruiken, geen onveilige
seks te hebben, geen holebi’s te discrimineren,
huishoudelijk geweld voor even te parkeren,
kindermisbruik tot een minimum te beper-
ken, en ga zo maar door. De lijst is lang. 

IJskoud opportunisme
In juni worden de beste campagnes uit die

lange lijst gefêteerd aan de Zuid-Franse Croi-
sette met champagne in een plastic beker en
veel te dure warme Heineken (jakkes, inder-
daad). Is dat goed voor de non-profitorganisa-
ties en de mensen die ze willen vooruithel-
pen? Ik mag het hopen. Is dat goed voor de
carrière van de geestelijke moeders en vaders
van die campagnes en voor de reputatie van
hun agentschap? Vaak wel eigenlijk. Behalve
natuurlijk als het opportunisme er met grote
kwakken van afdruipt. Dan kan het net zo
goed – en helemaal terecht – leiden tot grote
imagoschade. Je creatieve – en dus commer -
ciële – reputatie bouwen op lijmsnuivende,
dakloze kinderen die op geen enkele manier
écht geholpen zijn met je campagne, getuigt
van ijskoud opportunisme en is simpelweg
on-ethisch. Punt. Daar valt niet over te debat-
teren. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle
‘for good’-campagnes per definitie opportu-
nistisch zijn. Ik weet het, we leven in een
wereld die maar al te graag zo redeneert. Sign
of the times, zeg maar. Het is of zwart of wit. Ja
of nee. Voor of tegen. Links of rechts. We wen-
telen ons o zo graag in de zekerheid van het
simplistisch denken. Maar de waarheid is
meestal net iets complexer. Ook nu weer.

Concluderen dat we steeds meer goed
doen-campagnes zien omdat die campagnes
het zo goed doen op de awardshows, is behoor-
lijk kort door de bocht. Er speelt een veel fun-
damenteler evolutie mee. Goed doen, is
namelijk al een tijdje niet meer het monopolie
van de non-profitmerken. Ook de grote com-
merciële merken zijn op de wereldverbete-
rende boot gesprongen. Ze voegen in bold een
wereldverbeterend doel toe aan hun bedrijfs-
missie en voeren daar dan heel erg actief cam-
pagne over in een streven naar meer zingeving
voor hun merken. Pampers wil baby’s nog
altijd droge billetjes en rustige nachten bezor-
gen. Maar het merk gaat tegenwoordig veel
verder: het werkt exclusief samen met Unicef
in een poging om wereldwijd tetanus te ban-
nen. En met succes. Zo zijn ze er al in geslaagd
om de ziekte definitief te verslaan in meer dan
20 landen – waaronder Cambodja, Senegal en
Burkina Faso – en op die manier duizenden en
duizenden levens te redden. 

Deze campagne slaagde erin om het aantal orgaandonoren
massaal de hoogte in te sturen en dus levens te redden.

Steeds meer grote merken ontwikkelen
behalve een commercieel plan ook een duide-
lijke visie op een betere toekomst, en handelen
ernaar. Whirlpool zorgt ervoor dat Ameri-
kaanse kinderen die in armoede leven toch
naar school kunnen blijven gaan. (Google
maar even Whirlpool ‘Care count’). Boost
Mobile wil ervoor zorgen dat in de Verenigde
Staten iedereen even gemakkelijk kan gaan
stemmen (Google nu Boost Mobile ‘Boost your
Voice’). De Finse AlandsBank linkt de aanko-
pen van haar klanten met CO-emissie zodat de
klimaatschade die ze al consumerend aanrich-
ten zichtbaar wordt. (Google Aland ‘index’). En
ANZ Bank richt zich specifiek tot vrouwen en
wil genderongelijkheid uit de wereld helpen.
(Google ANZ Bank, de resultaten volgen in
bosjes van 100 tegelijk).

Doen al deze merken dat uit puur opportu-
nisme? Investeren ze al die miljoenen euro’s
louter en alleen omdat hun agentschap dan in
Cannes een leeuw kan winnen? Geef toe, da’s
al veel minder logisch. Nee, als merken dat
en masse doen, dan is het omdat emotie het zo
goed doet bij de massa. De vrouwencampag-
nes van ANZ Bank vallen zo hard in de smaak,
dat het merk zijn commerciële resultaten met
300% heeft zien stijgen. Ik geloof dus dat

steeds meer merken goed doen voor de wereld
om de eenvoudige reden dat het zo aanslaat
bij het grote publiek. Met andere woorden:
omdat de consument het wil. Mensen houden
van merken met een hoger doel. Merken die je
niet alleen maar iets proberen te verkopen,
maar die de wereld een stukje beter maken. In
essentie doen merken dus niks anders dan
wat ze altijd al gedaan hebben: een behoefte
die leeft proberen in te vullen. En wij reclame-
bureaus worden betaald om zulke dingen aan
te voelen. L’air du temps. 

Terzijde, mocht het u interesseren, ik han-
teer een eenvoudige regel om creatief oppor-
tunisme bij het bedenken van non-profit-
campagnes te vermijden: ik laat mijn teams
enkel werken op die ‘voor-goed-projecten’ die
hen om een persoonlijke reden erg nauw aan
het hart liggen. Mijn zakenpartner heeft twee
kinderen en verloor een broer en een neef in
het verkeer. Ikzelf heb drie kinderen, verloor
een vriend in een verkeersongeval en zag hoe
het leven abrupt stopte toen een bevriend
koppel hun zoon verloor. Als wij campagnes
maken voor ‘Ouders van verongelukte kinde-
ren’, is dat géén opportunisme. Dan is dat om
de wens te vervullen van elke ouder die een
kind verloor: dat er geen ouders meer bijko-
men die door dezelfde hel moeten. Elk leven
dat we via onze campagnes potentieel redden,
kan ook het leven van onze eigen kinderen
zijn. En zo heeft iedereen wel een hoger doel
dat hem of haar aanbelangt. Persoonlijke
betrokkenheid schakelt opportunisme uit en
maakt dat goed doen ook echt goed voelt. In
alle opzichten. Gandhi had een punt: als je de
wereld wil veranderen (en ja, dat begint bij
jezelf), dan moet je ook de manier waarop je
ernaar kijkt veranderen, de manier waarop je
er deel van uitmaakt en de manier waarop je
het wil beleven. Uiteraard moeten we blijven
streven naar het commerciële succes van onze
merken. Dat is onze job, onze raison d’être.

Maar is het niet geweldig dat we die klas-
sieke reclamejob vandaag ook nog eens kun-
nen combineren met een flinke dosis filan-
tropie? Ik vind van wel. Goed doen, is dus
beter voor jezelf (het maakt je job zinvoller,
zorgt voor meer geestelijke gezondheid, ja
zelfs voor een lagere bloeddruk), het is goed
voor de merken waarvoor je werkt en bovenal:
het is goed voor de mensen die het nodig heb-
ben en voor onze planeet. 

‘MENSEN HOUDEN
VAN MERKEN MET 
EEN HOGER DOEL.’ 

Geo�rey Hantson

Scan hier om alle

filmpjes uit het stuk 

te zien.
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HOEDGELUIMD
Op de awarduitreiking van Creative Belgium wordt het werk van de

winnaars bekroond met vergulde hoeden. Voer voor een modeshoot met
hoeden als pièces de résistance in de rustieke setting van het

Openluchtmuseum Bokrijk. 

FOTO’S    FREDERIK VERCRUYSSE @ INITIALS LA

STYLING   LAURA PRAET

CREATIVE BELGIUM

AWARDS

Dé awards voor de creatieve

reclamesector. Gouden, zil-

veren en bronzen chapeaus

worden jaarlijks uitgedeeld

aan inventieve campagnes,

uitgepikt door een veelkop-

pige jury. Op 1 juni werden

ze voor de 35ste keer fees-

telijk uitgereikt in Knokke. 
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BOVEN

Broekpak en hoed Dior.

RECHTS

Jurk Rue Blanche.
Hoed Elvis Pompilio. 46 — 47



LINKS

Jurk Essentiel.
Hoed Elvis Pompilio.

BOVEN

Broekpak Natan.
Hoed Elvis Pompilio.
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m met de deur in huis te vallen: is het con-
cept reclame anno 2018 nog even vanzelf-
sprekend als pakweg 20 jaar geleden?
Meer en meer kijkers, lezers en surfers lij-
ken het stilaan gehad te hebben met die
opdringerige boodschappen.

Ben Jansen (43): “Kritiek op reclame,
zeker als die slecht gemaakt of weinig ori-
gineel is, is van alle tijden. Mensen zijn
vandaag veel meer online dan enkele jaren

terug. Als je dan weet dat de aanvaarding van
online-reclame veel lager is dan die van ‘tradi-
tionele’ reclame, dan is het niet ondenkbaar
dat net die afkeer ook de algemene perceptie
van reclame negatief beïnvloedt.”

“Daar komt nog eens bovenop dat er intus-
sen ook een stevig maatschappelijk debat is
ontstaan over de link tussen reclame en pri-
vacy. Het is dus niet onlogisch dat er meer vra-
gen worden gesteld bij reclame. Al was het
maar omdat het debat ook een aantal extra
dimensies heeft gekregen. Nu, de impact van
reclame op economie en maatschappij is
groot. En bedrijven zullen altijd de behoefte
blijven voelen om hun producten en diensten
voor te stellen.  Een reclameloze omgeving zit
er dus niet onmiddellijk aan te komen. We
kunnen dus met z’n allen maar beter goed
begrijpen hoe de vork in de steel zit.”

Freek Evers (29): “Het principe waarop
reclame gebaseerd is – je laat bedrijven beta-

len om boodschappen over hun producten tot
bij het grote publiek te brengen en met dat
geld betaal je dan weer journalisten of enter-
tainers – blijft in mijn ogen nog altijd even
magisch. Alleen leven we vandaag wel in tij-
den van informatie-overvloed, waardoor de
consument die informatie nog amper gefilterd
krijgt. Vroeger sijpelden reclameboodschap-
pen op een beperkt aantal momenten en via
een beperkt aantal media je leefwereld bin-
nen: de krant, de radio of de televisie. Anno
2018 komt die informatie in gigantische hoe-
veelheden non-stop op ons af, via alle moge-
lijke kanalen. Als er daartussen dan ook nog
eens flink wat reclameboodschappen zitten
waar je als lezer, kijker of surfer weinig bood-
schap aan lijkt te hebben, dan treedt er al snel
wat meer wrijving op. En dan is het ook niet
onlogisch dat mensen op sommige momenten
de knop even willen uitzetten, om af te kicken
van die voortdurende stroom van informatie.”

De consument legt vandaag probleemloos en-
kele euro’s extra op tafel om een volledig re-
clamevrije app te downloaden. Ook
reclameblokken op televisie doorspoelen, lijkt
stilaan een nationale sport geworden. Dan zit
je als sector toch met een probleem?

Ben Jansen: “De consument heeft altijd
gelijk, maar moet tegelijk ook beseffen dat die
gewenste reclamevrije omgeving – apps,
online-content, televisieprogramma’s, of wat
dan ook – onvermijdelijk afbreuk zal doen aan

Heeft reclame nog wel een toekomst, nu de consument in zijn kijk-, lees- en surfgedrag zelf al-
maar meer de touwtjes in handen heeft? Dat de sector zichzelf deels zal moeten heruitvinden,
daarover zijn Ben Jansen (Managing Director bij MEDIALAAN - de Persgroep Advertising) en
technologiejournalist Freek Evers (De Morgen) het roerend eens. Over het hoe en waarom
sporen de meningen niet altijd.

TEKST FILIP MICHIELS

BEELD FILIP VAN ROE @ INITIALS LA 

RECLAME IS DOOD, 
LEVE RECLAME!

BLIK IN DE GLAZEN BOL VAN DE ADVERTENTIEMARKT.
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wat hij ziet, leest of hoort. Laat ons even
terugkeren naar het televisielandschap van
voor 1989, toen VTM nog niet bestond. We
hadden toen een reclameloze televisie-omge-
ving, met BRT 1, 2 en 3. Wel, ik ben er stevig
van overtuigd dat de televisiekijker vandaag
veel tevredener is met wat hij op zijn scherm
te zien krijgt – min of meer gratis bovendien –
dan in die periode. En jawel, de reclameblok-
ken worden steeds vaker doorgespoeld, maar
dat is vooral de verdienste van moderne tech-
nologie. Televisiekijkers nemen heus niet alle
programma’s op omdat ze dan later de recla-
meblokken kunnen doorspoelen. Uitgesteld
kijken is veeleer een kwestie van puur ge-
bruiksgemak, namelijk kijken wanneer je wil.”

Je kan toch moeilijk ontkennen dat steeds
meer mensen zich blauw ergeren aan wat ze
online aan reclame voorgeschoteld krijgen? 

Ben Jansen: “De waardering voor reclame
in een online-omgeving is laag. En toch lijkt
het alsof reclame enkel daar nog enige impact
heeft. Dat is dus niet zo. In een online-omge-
ving is de reclame wel anders: korter en steeds
meer gepersonaliseerd. Technologie laat dit
nu eenmaal toe.”

“Los daarvan heb je natuurlijk wel een
punt: onze sector staat voor een uitdaging. We
moeten een optimale mix brengen van
nieuws, entertainment en reclame. Met res-
pect voor de kijkers, surfers én adverteerders.
Dat is een heel fragiele aangelegenheid, omdat
de belangen van beide doelgroepen allesbe-
halve gelijklopen. Een kijker wil gratis kwali-
tatieve content, zonder reclame. Een
adverteerder vraagt een kwalitatieve omge-
ving met vaste standaarden en een zo hoog
mogelijk bereik. Daar zit een fikse contradictie
in, en daar moeten we zo goed mogelijk mee

trachten om te gaan. Uit onderzoek weten we
dat 66 procent van onze kijkers het een faire
deal vinden als ze online gratis naar onze pro-
gramma’s kunnen kijken, maar in ruil daar-
voor de reclameblokken niet kunnen
doorspoelen. Mensen begrijpen echt wel
waarom wij reclameblokken in onze pro-
gramma’s moeten stoppen. Maar het stoort
hen wél als die reclame te irritant, te weinig
kwalitatief of in te grote hoeveelheden aanwe-
zig is. Het komt er dus op aan een goede
balans te vinden.” 

Zit die balans vandaag nog goed?
Freek Evers: “Dat hangt volgens mij gro-

tendeels af van het medium. Ik kijk doorgaans
online televisie, en daar vind ik de reclame
best aanvaardbaar. Probeer ik online het
nieuws mee te pikken via een krantensite, dan
is de balans in mijn ogen ver zoek. Voordat je
aan de inleiding van een stuk toe bent, heb je
al drie of vier boodschappen of banners ach-
ter de kiezen. Terwijl je op dat moment als
consument uitdrukkelijk op zoek bent naar
informatie. Niet enkel als consument maar
ook als journalist vind ik het een behoorlijk
lastig verhaal: ik probeer online een bepaald
publiek te bereiken, maar die lezers moeten
zich eerst voorbij een betaalmuur worstelen
en krijgen vervolgens ook nog een aantal
reclameboodschappen te verwerken. Met
andere woorden: ze betalen voor die informa-
tie, maar dan nog moeten ze zich een weg
banen door de reclameboodschappen.”

Ook de papieren krant staat al decennialang
boordevol advertenties, maar die slaan je veel
minder rechtstreeks in het gezicht. Online is
er geen ontsnappen meer aan.

Freek Evers: “Dat klopt, en dat heeft in
mijn ogen vooral te maken met de wijze

‘IK BEN EEN MAN, KLIK 
OP EEN BUMBAFILMPJE EN

KRIJG RECLAME VOOR
DOVE,WAAR ZIT DE LOGICA?’

Ben Jansen
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waarop nieuws online gebracht wordt. We
schrijven de stukken net zoals we ze voor de
krant schrijven. We illustreren ze met
dezelfde plaatjes, maar tegelijk hebben we er
geen idee van hoe die lezer op onze website
terechtkomt: via Facebook, Google, een
nieuwsbrief, recht-streeks, noem maar op. De
context die een nieuwssite aanbiedt, is daar
vandaag nog onvoldoende aan aangepast.”

Ben Jansen: “Ik denk dat ook de reclame-
sector daarin zijn verantwoordelijkheid heeft.
Ik begrijp de ergernis van Freek, en dus moe-
ten wij nog veel beter luisteren naar wat de
eindgebruiker wil. We moeten minder en
betere online-reclame beogen en de relatie
met de consument herstellen. Reclame moet
relevanter, interessanter en niet te ‘intrusief’
zijn. Koken kost geld, dat is zeker, maar laat
ons daar wel op de juiste manier mee omgaan.
Dat is toch ook exact wat een goede marketeer
moet doen?”

MET ZIJN ALLEN FALEN

Als we dan even mogen vooruitblikken: waar
is de reclamesector anno 2018 echt naar op
zoek, met al die nieuwe technologie in het ach-
terhoofd? 

Ben Jansen: “Technologie zal ons helpen
om een intelligentere connectie te maken tus-
sen content en reclame aan de ene kant, en
gepersonaliseerde reclame op het juiste
moment aan de andere kant. Machine lear-
ning staat daarin centraal.” 

“Dat neemt niet weg dat we inderdaad zoe-
kende zijn. Iedereen zweert nu bij gepersona-
liseerde reclame, maar tegelijk wijst alle
onderzoek uit dat net de brede niet-geperso-
naliseerde reclame levensnoodzakelijk is voor
het succes van een merk. Met andere woor-
den: perceptie en realiteit komen niet altijd
overeen. Het is zoeken naar de toegevoegde

waarde van elke vorm van communicatie. En
vaak is het een en-en-verhaal in plaats van een
en-of-verhaal.” 

Freek Evers: “Dit is natuurlijk wel bijzon-
der interessant, zeker in de wetenschap dat
we in de media haast enkel nog Google en
Facebook achternahollen. Vroeger hadden
kranten of televisiezenders zelf hun adverten-
tieruimte onder controle. Vandaag zetten
sommige uitgevers op hun website de deur
open voor tientallen partijen die op een niet-
transparante manier met onze persoonlijke
data aan de haal gaan en die doorverkopen. Ik
begrijp niet waarom die deur open blijft staan
en dat die controle online volledig uit handen
gegeven wordt. Al heb ik wel het gevoel dat
het tij stilaan aan het keren is.”

Misschien vind ik het als consument wél han-
dig dat ik na het boeken van een vlucht naar

Barcelona via Facebook of andere sites over-
stelpt word met goedkope hotelaanbiedingen
in die stad?

Ben Jansen: “Kijk vooral even mee (klikt
een Bumba-filmpje aan op YouTube). Ik ben
een man, klik op Bumba-content en krijg dan
reclame van Dove voorgeschoteld. Waar zit de
logica? Is dit dan die veelbesproken geperso-
naliseerde reclame waar iedereen de mond
van vol heeft? En kan jij me dan uitleggen
waarom een gigant als Unilever hiervoor blijft
betalen? Dit is waarom zoveel mensen intus-
sen een afkeer hebben van online-reclame. En
ook ik stoor me hieraan, al hoor je me niet
zeggen dat wij nooit fouten maken.  Ik vraag
me af hoe het mogelijk is dat een bedrijf als
Google – dat wereldwijd koploper is in de ont-
wikkeling van slimme algoritmen – dit soort
reclame voor vrouwen tussen pakweg 35 en
44 toelaat in kinderprogramma’s? En wat
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schiet jij er als reiziger mee op dat je, ook
nadat je al lang een hotel in Barcelona geboekt
hebt, toch nog elke dag 86 nieuwe hotelpro-
moties voorgeschoteld krijgt? De rol van tech-
nologie op de impact van online-reclame is
groot. En die impact zal nog toenemen.” 

Waarom dromen alle adverteerders vandaag
dan hardop van gepersonaliseerde reclame? U
stelt dat het niet werkt, Google bewijst dat het
niet werkt.

Ben Jansen: “Als gepersonaliseerde adver-
tenties perfect gemaakt én gebracht worden,
voegen ze heel veel toe aan een campagne.
Alleen falen we vandaag met z'n allen in die
perfecte uitvoering en blijven televisie, radio
en print tot nader order een zeer veilige haven
voor de adverteerders. Maar kunnen we die
gepersonaliseerde reclame morgen in een
merkveilige omgeving aanbieden, met de
garantie voor adverteerders dat hun bood-
schap gezien én gehoord zal worden door de

juiste doelgroep, op het juiste
moment en in de juiste propor-
ties, dan krijgen we een totaal
ander verhaal. Het is een kwestie
van tijd. Op dit ogenblik komen
de theorie en de praktijk vaak
niet overeen en faalt gepersona-
liseerde reclame nog te vaak.
Daar komt nog bij dat je als
adverteerder sowieso altijd eerst
je merk moet opbouwen. Daar-
voor blijft brede communicatie
van essentieel belang. Pas dan
kan je daar via de modernste
technologie heel wat aan toevoe-
gen. Maar er is dus nog veel
werk aan de winkel. Wat we van-
daag online doen, daar blijven
we niet mee wegkomen.” 

Freek Evers: “Vraag is uiter-
aard wat het alternatief is als
pakweg de nieuwsconsument
dat bombardement aan online-
reclame niet langer blijft pikken.
Voor een krant zijn die online-
reclame-inkomsten vandaag
heel belangrijk geworden.”  

GIGANTSICHE VERSNIPPERING

Iets anders dan: bedrijven probe-
ren hun boodschappen ook

steeds meer op andere manieren tot bij het pu-
bliek te krijgen: via content marketing, re-
clame verpakt in journalistieke verhalen,
influencers op YouTube… Dreigen klassieke
media en advertentiekanalen zo niet een
steeds groter deel van de koek kwijt te spelen?

Freek Evers: “Hier raak je een interessant
thema aan: de decentralisatie van media. In
het oude, klassieke model filterden media
haast nog alle boodschappen, van nieuws tot
reclame. Traditionele mediabedrijven zijn die
controle stilaan aan het verliezen. Alles raakt
steeds meer gedecentraliseerd en de gebrui-
ker zelf krijgt daar steeds meer controle over.
Via Facebookgroepen en allerlei gespeciali-
seerde niches en gebruikersplatforms komt er
een gigantische versnippering. Daardoor
weten ook adverteerders nog nauwelijks waar
hun boodschappen precies terechtkomen. Het
initiatief verschuift dus richting consument, al
dan niet ondergebracht in vaak heel specifieke
niches en communities.”

Zullen adverteerders in de toekomst dan ook
niet steeds meer op zoek gaan naar alterna-
tieve, wellicht ook naar meer efficiënte kana-
len om specifieke doelgroepen te bereiken?

Ben Jansen: “Wellicht wel. Maar het blijft
reclame, het is dus aan de sector om daar cre-
atief op in te spelen. Je ziet bijvoorbeeld nu al
dat er heel andere reclame wordt gemaakt
voor een online-omgeving. Je ziet een trend
van klassieke advertenties richting product-
integratie en branded content, maar – hoe
goed ook gemaakt – het blijft wel reclame.” 

Freek Evers: “Als journalist kan je daar
natuurlijk wel flink wat bedenkingen bij heb-
ben: als branded content zo goed wordt dat de
lezer niet meer doorheeft dat het om reclame
gaat, dan hebben wij als media wel een stevig
probleem.”

Ben Jansen: “Ik vind die angst misschien
wat overdreven. Voor branded content zijn er
richtlijnen bepaald. Er wordt bijvoorbeeld
altijd duidelijk aangegeven dat het over een
gesponsorde boodschap gaat. Lezers of sur-
fers hebben door dat het om reclame gaat,
vandaar ook de grote impact van branded
content op merken. Al zal de klassieke bulk –
van de 30 seconden-spot tot de paginagrote
advertentie – ook altijd blijven bestaan. In dat
opzicht is het toch behoorlijk veelzeggend dat
de grote techbedrijven, van Amazon over

‘HET IS BEST GRAPPIG DAT
ZUCKERBERG PAGINA’S IN DE
KRANT KOOPT OM ZICH TE

VERONTSCHULDIGEN.’
Freek Evers
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Facebook tot Google, vandaag tot 70 procent
van hun reclamebudget aan tv-spots (in de
VS) besteden, niet?”

Freek Evers: “Het is inderdaad best grap-
pig dat Marc Zuckerberg nu pagina’s in kran-
ten koopt om zich te verontschuldigen voor de
privacy-blunders van zijn bedrijf.”

Met andere woorden: op lange termijn is al die
onrust bij de traditionele media over verschui-
vende reclamebudgetten richting influencer-
marketing nergens voor nodig?

Ben Jansen: “Je kan influencer-marketing
niet vergelijken met het klassieke bereik. Vol-
gens mij is het ook niet voor alle merken
inzetbaar. De doelgroep voor influencer-mar-
keting zijn vooral de 16- tot 19-jarigen. Op
oudere leeftijd groeit het besef dat die influen-
cers ook gewoon betaald worden voor de con-
tent die ze posten.”

Freek Evers: “Dat klopt ongetwijfeld,
maar laat ons alle vloggers en influencers 
nu ook niet meteen over één kam schuiven.
Als de niche specifiek genoeg is, zit daar 
voor adverteerders toch wel toegevoegde
waarde in.”

Rode draad in heel dit gesprek: de sector is
zoekende, probeert nieuwe modellen te perfec-
tioneren, maar bottom line staat er de sector
geen echte aardverschuiving te wachten?

Ben Jansen: “Toch wel! De zaken evolu-
eren bijzonder snel, en dat zal niet verande-
ren, wel integendeel. Mediagebruik verandert
snel, en technologie zal ons toelaten om beter
om te gaan met ‘de juiste reclame op het juiste
moment voor de juiste persoon’. Aan ons om
snel mee te evolueren, zonder de kwaliteit en
de brand safety uit het oog te verliezen.” 

Hoe moet de sector dan omgaan met het hele
privacy-vraagstuk?

Ben Jansen: “Ik denk dat maar weinig
mensen er een probleem mee hebben om hun
data af te geven als ze in ruil daarvoor een
betere service krijgen van een bedrijf. Maar
als dat bedrijf die data ook op weinig transpa-
rante wijze doorgeeft aan andere partijen,
wordt het wél problematisch. Kijk naar wat
Facebook nu doormaakt. In essentie gaat het
hierbij om het verschil tussen waarde en
waarden: de voorbije jaren verschoof de
balans wel heel uitdrukkelijk naar de pure

geldwaarde. Ik verwacht dat bedrijven, ook in
een online-omgeving, opnieuw veel meer op
zoek zullen moeten gaan naar een aanvaard-
baar evenwicht. Bedrijven die dat niet doen,
zullen afgestraft worden. Door overheden én
consumenten.”

Freek Evers: “Vandaag blijft het allemaal
nog behoorlijk wazig: wat geven we op aan
privacy in ruil voor ons online-comfort? Nie-
mand weet het echt precies, maar ik kan me
amper voorstellen dat de toekomstige genera-
ties op dat vlak niet meer duidelijkheid zullen
eisen en resoluut de grenzen zullen afbake-
nen. (lachend) Ik heb toch wat twijfels als
mensen die met reclame hun boterham moe-
ten verdienen plots over waarden beginnen.
En nee, ik zit heus niet te wachten op een koel-
kast die me plots bepaalde melkmerken
begint aan te smeren omdat de melk op is.”

Ben Jansen: ”Daar hoef je niet bang voor
te zijn. De consument zal echt wel ingrijpen
en corrigeren als het te ver doorslaat op dat
vlak.”

Ben Jansen: ‘Technologie zal ons toelaten om
beter om te gaan met ‘de juiste reclame op het
juiste moment voor de juiste persoon’. Aan ons
om snel mee te evolueren, zonder de kwaliteit
en de brand safety uit het oog te verliezen.’ 
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e meeste modellen in recla-
mecampagnes blijven witte
slanke deernes met lange
steile lokken. Zelden zag ik
één haartje op de huid van
vrouwen die scheermesjes
aanprijzen. Ik moet met een
vergrootglas zoeken naar
een teken van ouderdom bij

vrouwen die anti-agingproducten
verpatsen. Je kan daar nog een
logica in ontwaren: de modellen
moeten ons doen verlangen naar
een even egale huid, een even jeug-
dige look. Maar hoe kan ik weten of
je smeersel werkt als ik aan alles zie
dat je nog nooit over een rimpel
wreef voor de spiegel (*)? Hoe kan ik
verlangen naar een look die ik door
de kleur van mijn huid en de krullen
in mijn haar nooit kan krijgen?

Of het nu mannen of vrouwen
zijn, of ze nu crèmes, broeken of
koelkasten moeten verkopen: de
grootste gemene deler blijft dat ze
wit zijn. Nu, ik hoor u al protesteren:
er zijn inderdaad steeds meer cam-
pagnes waar al eens een donker per-
soon in opduikt. Heel af en toe zie je
zelfs een zwart model met volle afro
verschijnen. Maar het blijven uit-
zonderingen, en zelden zijn ze de
norm in reclame. 

Ik heb daarnaast eens in de gaten
gehouden hoeveel mislukte pogin-
gen werden gedaan om de etnisch
culturele diversiteit in de maat-
schappij te vertalen naar reclame-
beelden. Het begon met Dove en
H&M die, naar eigen zeggen per
ongeluk, zwarte mensen op de tenen

(*): Gelukkig heb ik geen anti-agingproducten
nodig, want hey ‘black don’t crack’. 

D

Auteur van het boek
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 mensen. 

trapten. Ik wil dit soort bedrijven
best het voordeel van de twijfel
geven. Dat in een filmpje een zwarte
vrouw voor een witte wordt
geplaatst om een product dat ‘je
huid schoonwast’ te verkopen, kan
best een eerlijke vergissing zijn. 
Dat een donker jongetje een truitje
aankrijgt met ‘coolest monkey in de
jungle’ en een wit jongetje in dezelde
campagne een truitje met ‘survival
expert’, kan ook best een eerlijke
vergissing zijn. Dat Heineken iets
later een blond biertje aanprijst met
de slogan ‘sometimes light is better’,
dat biertje dan langs drie zwarte
mensen schuift om het uiteindelijk

te laten opdrinken door een model
met lichte huid… kan best een eer-
lijke vergissing zijn. 

Ik ben niet cynisch aangelegd.
Wat ik wel zorgwekkend vind, is hoe
de reclamesector de markt verkeerd
inschat. De tijd dat zwarte mensen
weinig koopkracht hadden en dus
geen deel uitmaakten van het doel-
publiek is voorbij. Het is commer-
cieel gezien gewoon erg dom om te
blijven denken dat de huidige gene-

ratie afro-descendenten het blijft
pikken zichzelf nooit, of zeer fout,
gerepresenteerd te zien. 

Voor mij betekent BOB al lang
niet enkel de chauffeur die het pintje
laat staan, maar staat die afkorting
voor ‘black owned business’. Want
dat is het logische gevolg van al dat
geblunder: zwarte mensen organise-
ren zich, wisselen tips uit over
bedrijven die ons wel voor vol aan-
zien. We kopen steeds minder van
bedrijven die ons als tweederangs
behandelen en spenderen ons geld
liever daar waar we ons aangespro-
ken voelen. Er is een reden dat
‘Black Panther’ records verpulvert,
en intussen meer geld opbracht dan
‘Titanic’. Het – letterlijk – zwarte gat
in de markt wordt door ons zélf
opgevuld. 

Dus als bedrijven geen grote
groep koopkrachtigen willen verlie-
zen, zullen ook de teams die hun
reclamecampagnes opmaken moe-
ten veranderen. Ik geef de H&M’s,
Dove’s, Heineken’s van deze wereld,
en de honderden bedrijven die geen
kleur tonen, het voordeel van de
twijfel als het gaat om racistische
intenties. Maar ik geloof nooit dat er
ook maar één zwarte persoon mee-
werkte aan die campagnes. Dat lijkt
me de sleutel tot verandering. Inves-
teer in kleur achter de schermen, en
je krijgt kleur in reclame, en bijge-
volg ook vrolijk gekleurde winstmar-
ges. 

‘WE SPENDEREN ONS
GELD LIEVER WAAR WE
ONS AANGESPROKEN
VOELEN.’

DALILLA HERMANS

HET
ZWARTE
GAT
IN DE
MARKT.
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6 VRAGEN
OVER
RECLAME.

Koen Van Deun, creatief directeur De Vloer

“Ergens begin jaren 50 werd aan scienceficti-
onschrijver Theodore Sturgeon gevraagd
waarom zoveel sciencefictionboeken onge-
looflijke troep leken te zijn. In plaats van met
verontschuldigingen kwam Sturgeon met een
veralgemening: 90 procent van werkelijk alles
wat gemaakt wordt, is nu eenmaal gewoon
troep, stelde hij. Een waarheid als een koe in
een tractor beam. De Wet van Sturgeon gaat
immers niet alleen op voor sciencefiction
maar voor elke andere creatieve sector. Van
moderne kunst (voornamelijk pretentieus
geklieder) over popmuziek (grotendeels een-
heidsworst) tot erotische Harry Potter fanfic-
tion (te veel toverstaf-zinspelingen). Ook bij
reclame, ja zelfs de Belgische, regeert Sturge-

ons wet. Onze 10 procent is dan misschien wel
extra straf, de overige 90 blijft beschamend
slecht.” 

“Jammer genoeg is reclame inherent
opdringerig. Niemand overvalt je op straat
met een avant-gardetheaterproductie of
onderbreekt je favoriete radioprogramma met
Even More Shades of Grey. Onze troep valt
extra op, net omdat we ze aan zoveel mogelijk
mensen etaleren. Toch willen ook wij, net als
de anonieme auteur van Zwoele Nachten in
Zweinstein, vooral dingen maken die we trots
op het volgende familiefeest kunnen tonen.” 

“Waarom is de doorsnee reclame dan nog
steeds tenenkrullend slecht of slaapverwek-
kend doorsnee? Om dezelfde reden als
waarom er bijvoorbeeld zo weinig originele

woningzoekertjes zijn. Iedereen vermoedt wel
dat creativiteit of humor extra oplevert, maar
het gaat om behoorlijk veel geld, dus durft
niemand het risico te nemen. Ook wie moet
beslissen over een mediabudget van soms wel
7 cijfers durft begrijpelijkerwijs al eens op
safe spelen. Resultaat: spots die al even leven-
loos zijn als de ogen van de modellen die erin
figureren. Heb dus medelijden met de marke-
teers die voor slecht gedubde, pijnlijk blanke
en misselijkmakend melige spots kiezen. Het
zijn ook maar mensen. En jammer genoeg
gaat de Wet van Sturgeon ook bij hen op.”

We verzamelden bij De Morgen-lezers zes
pertinente vragen over reclame en legden
ze voor aan een panel van specialisten. 

TEKST KARIN BODEGOM

‘WIE MOET BESLISSEN OVER
EEN MEDIABUDGET VAN SOMS

WEL 7 CIJFERS DURFT
BEGRIJPELIJKERWIJS AL

EENS OP SAFE SPELEN.’
Koen Van Deun

Belgische reclamebureaus worden
internationaal geprezen voor hun
creativiteit. Waarom merken we daar zo
weinig van in de campagnes van elke dag?

58 — 59

Simone Krouwer,  doctorandus/onderzoekster native advertising

Universiteit Antwerpen

“Met advertorials kunnen de media – net zoals met andere advertenties –
hun redactionele content financieren. In dit geval worden de advertenties
op zo’n manier vormgegeven, dat ze qua vorm en inhoud beter aansluiten
op de redactionele inhoud. Of advertorials bestaansrecht hebben, hangt af
van de manier waarop ze geïmplementeerd worden. Bevatten ze zeer
commerciële inhoud zonder waarde en zijn ze ook nog eens niet duidelijk
genoeg gelabeld als ‘advertenties’? Dan bestaat er geen duurzame toe-
komst voor deze advertentievorm. In dat geval krijgen lezers immers een
nare bijsmaak bij de advertentietechniek én bij de media en de adverteer-
ders die de advertorials maken. Worden de advertenties duidelijk gelabeld
en bevatten ze interessante of entertainende inhoud die waardevol is voor
de lezers? Dan zijn het advertenties waar lezers bewust voor willen kiezen
en die een positieve bijdrage leveren aan de lezerservaring. In het laatste
geval geloof ik dat een advertorial de best mogelijk advertentievorm is die
lezers voorgeschoteld kunnen krijgen.”

“Hebben advertorials journalistieke waarde? Ik neem het woord ‘jour-
nalistiek’ liever niet samen met ‘advertorials’ in de mond, omdat dit weer
voor verwarring kan zorgen. Advertorials zijn nooit een vervanging voor
de redactionele stukken die door onafhankelijke journalisten gemaakt
worden. Wel kunnen, nee moéten ze informatieve of entertainende
waarde hebben. Dat verwachten lezers ook: ze gaan geen lang artikel
lezen om een plat verkooppraatje te aanhoren. Door middel van een goede
samenwerking tussen media en adverteerders en een heel diep inzicht in
wat de lezers nu precies zoeken, kunnen er advertorials gemaakt worden
die zo waardevol zijn dat lezers ze met veel plezier lezen.”

Hebben advertorials bestaansrecht
en hebben ze journalistieke waarde?

Heeft de redactie van
De Morgen invloed op de
reclame die in de papieren
en digitale versies van
De Morgen staat?

An Goovaerts, hoofd redactie De Morgen

“De Morgen draagt als nieuwsmerk een aan-
tal waarden uit waaraan ook de adverteerders
binnen het merk moeten beantwoorden. Zo
zullen we nooit reclames toestaan die discri-
minerend, racistisch of bijvoorbeeld ecolo-
gisch onverantwoord zijn. De advertentie-
dienst weet en respecteert dat. Als ze twijfe-
len, zullen ze altijd even ons advies inwinnen.
Overleg tussen redactie en de sales organisa-
tie is belangrijk. Zeker in het geval van native
advertising en publireportages is het in het
belang van beide partijen dat alle afspraken
goed opgevolgd worden. En op momenten
dat adverteerders afwijkende formaten of
concepten voorstellen, is een telefoontje
vaak ook onontbeerlijk.”

“Maar eigenlijk werken we meestal zelf-
standig naast elkaar. En in een goede ver-
standhouding. De collega’s van de
advertentiedienst begrijpen meestal wel
waarom we sommige, al te gekke, voorstellen
afwijzen. En anderzijds begrijpt de redactie
ook steeds beter de rol en het belang van
adverteerders binnen een nieuwsmerk.”

‘MITS DUIDELIJKE LABELING EN
INTERESSANTE INHOUD, ZIJN

ADVERTORIALS DE BEST MOGELIJKE
VORM VAN ADVERTEREN.’

Simone Krouwer

‘DE COLLEGA’S VAN
DE ADVERTENTIEDIENST

BEGRIJPEN MEESTAL
WAAROM WE AL TE

GEKKE VOORSTELLEN
AFWIJZEN.’
An Goovaerts
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Betaalt Apple De Morgen voor een positieve
recensie van de nieuwe iPhone?

Sam Feys, redactie De  Morgen

“Neen, wij worden niet betaald door technolo-
giebedrijven voor recensies of nieuwsberich-
ten, of ze nu positief of negatief zijn. Wij zijn
redactioneel volledig onafhankelijk. Recensies
die je leest in De Morgen zijn dus oprechte
gebruikservaringen. De meeste technologie-
bedrijven werken wel met ons samen om
ervoor te zorgen dat we gemakkelijker hun
producten kunnen testen. Ze stellen ons
bijvoorbeeld al een behoorlijke tijd vóór de
releasedatum een recensie-exemplaar ter
beschikking dat achteraf weer wordt terugge-
stuurd. Sommige bedrijven nodigen ons ook

uit op persconferenties: voor achtergrondin-
formatie over toestellen of om onder embargo
een nieuw product te bekijken. Dat vergemak-
kelijkt ons werkt, maar beïnvloedt het niet.”

“In ons land is Apple trouwens een van de
weinige bedrijven die niet samenwerken met
de lokale pers. Er worden voor de lanceerda-
tum van een nieuwe iPhone geen recensietoe-
stellen opgestuurd naar Vlaamse journalisten.
De techgigant vindt de Vlaamse markt en
media allicht niet belangrijk genoeg om daar
veel aandacht aan te schenken. Voor een
recensie van de laatste iPhone betekent dat
dus concreet dat we hem eerst zelf moeten

kopen (om hem te testen) en dan weer terug
moeten brengen (om het aankoopbedrag
terug te krijgen). Dat bemoeilijkt als journalis-
ten wel ons werk. Wij hebben redactioneel
gezien geen speciale band met Apple en we
kijken even objectief naar dat bedrijf als naar
alle andere.” 

Klaartje Galle, Associate Creative

Director BBDO

“Hebben we ons de voorbije 77 jaar
deze vraag gesteld bij het full screen op
tv uitzenden van reclame? Nope. Maar
vandaag stellen we ze wel. De kanalen
breiden aan een sneltempo uit, reclame
is alomtegenwoordig. Hier slim mee
omspringen, is dus wel degelijk iets
waar wij reclamemakers vandaag mee
bezig zijn. Reclame wordt zowel op tv
als online als irritant ervaren. Tenzij de
content relevant is. Ja, relevantie, daar
draait het om als we spreken over het
respectvol behandelen van de consu-
ment. En personalisering. En niet de
grootte van de advertentie. Wat ben ik
met advertenties over pakweg viagra?
Juist.”

“Precies de kanalen naast de klas-
sieke massamedia kunnen hier het ver-
schil helpen maken. Ze laten ons toe
deze 4 parameters zo juist mogelijk te
zetten: Target, Medium, Message &
Timing. Dat moesten we in klassiekere
reclametijden ook al doen, maar van-
daag kunnen we ze veel scherper op
elkaar afstemmen. Met de juiste doel-
groep en objectieven voor ogen bepalen
we de juiste mediamix. Per medium
passen we vervolgens de boodschap en
de vorm aan, en brengen we die op het
juiste moment. En daar kunnen we veel
preciezer in zijn dan vroeger. De uit-
breiding van het aantal reclamekanalen
is dus geen straf, maar een deugd voor
de consument die op een relevante en
persoonlijke manier bereikt wordt.
Kortom: als we video’s, advertorials en
banners slim inzetten, maakt de
grootte niets uit. Maar als het groter en
opvallender maken van reclame een
compensatie is voor het ontbreken van
relevantie, dan kom je in een vicieuze
cirkel terecht en hebben consumenten
allesbehalve respect voor je merk.”

Waarom krijgen
betalende lezers eigenlijk
nog reclame te zien?

Ben Jansen, Managing  Director

bij MEDIALAAN - de Persgroep  Advertising

“Om kwaliteitsvol nieuws en entertainment te
maken heb je bijzonder veel geld nodig. Met de
inkomsten die we genereren via advertenties
kunnen we zowel de kwaliteit zo hoog mogelijk
houden, als de abonnementsprijs voor onze
lezers en kijkers zo laag mogelijk houden. Uiter-
aard proberen we de reclame op onze online
platformen zo ‘aangenaam’ mogelijk te maken.
Zo bekijken we permanent wat de aanvaardbare
reclamedruk is, en hoe we advertenties op maat
kunnen maken. Samen met de adverteerders en
onze marketeers denken we dus constant na over
manieren om advertenties zo waardevol moge-
lijk te maken voor onze surfers.”

‘WE BEKIJKEN PERMANENT
WAT DE AANVAARDBARE

RECLAMEDRUK IS.’
Ben Jansen

‘RELEVANTIE, DAAR DRAAIT HET
OM ALS WE SPREKEN OVER HET

RESPECTVOL BEHANDELEN VAN DE
CONSUMENT. EN PERSONALISERING.’

Klaartje Galle

‘WIJ ZIJN REDACTIONEEL
VOLLEDIG ONAFHANKELIJK.

RECENSIES DIE JE LEEST
IN DE MORGEN ZIJN

DUS OPRECHTE
GEBRUIKSERVARINGEN.’

Sam Feys

Is het wel slim om digitale
reclame almaar groter en
opvallender te maken?
Zou wat meer respect voor
de lezer niet beter werken?



Vier creatievelingen die in hun werk 
zijdelings of van heel dichtbij met 
reclame te maken krijgen, geven inkijk
in hun collectief reclamegeheugen.
Welke reclame haten ze, welke 
campagnes hebben hen geraakt?

TEKST JISKA AGTEN

ILLUSTRATIES JOHAN COSIJNS
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HAAT
SCENARIST MALIN-SARAH GOZIN (43), 

BEDENKSTER VAN ONDER MEER 

‘TABULA RASA’ EN ‘CLAN’. 

‘NEEM JE PUBLIEK 
AU SÉRIEUX.’

“Reclame is voor mij extreem binair: ofwel
vind ik een campagne cool en dan stijgt een
merk in mijn achting, ofwel vind ik er niks
aan en dan stoort het mij. Een spot die in posi-
tieve zin is blijven hangen, is die waarin een
jongetje een woede-uitbarsting krijgt in een
supermarkt. En dan de simpele boodschap:
‘use condoms.’ Ook de ‘tidy up’-reclame van
Ikea – waarin een jongetje een vibrator ont-
dekt tussen zijn speelgoed en niet meer bij-
komt van het lachen – is een voorbeeld van
een goede spot: verrassend, onverwacht. Ik
denk dat de bottom line is: neem je publiek
serieus.”

“Ik laat me niet zo makkelijk beïnvloeden
door reclame, maar als ik een clip echt goed
vind, ben ik wel nieuwsgierig. Het filmpje dat
Spike Jonze (regisseur van o.a. Being John
Malkovich) maakte voor Kenzo is zo goed dat
ik in de parfumzaak om een staaltje gevraagd
heb. Uiteindelijk kon de geur mijn vast par-
fum niet overklassen, maar dankzij de
reclame ben ik er toch aan gaan ruiken én heb
ik het filmpje gedeeld op Facebook. Als
reclame goed is, herinner je je niet alleen het
filmpje, maar ook het merk. Als puber keken
we vaak naar een programma waarin de beste
reclamefilmpjes van overal ter wereld werden

getoond. Eentje die het tot running gag
geschopt heeft in onze familie is ‘een Kaiser-
plas gaan doen’. In een spotje voor Kaiserbier
gingen een paar mannen keilang plassen, van-
daar. Ook al is het zo lang geleden, ik weet nog
altijd over welk bier het ging, straf toch.” 

“Gepersonaliseerde reclame vind ik heel
tricky. Onlangs heb ik mijn wc-bril moeten
vervangen. Nog altijd word ik gebombardeerd
met reclame van wc-brillen, terwijl mijn toilet
al lang gemaakt is. Op Instagram hou ik echt
niet van reclame, dat is gewoon de foute
plaats. Ik weet dat het niet helpt, maar als ik
sponsored content krijg, report ik dat.” (lacht)

“Herhaling werkt averechts voor mij, ik
heb het gevoel dat ze dan iets door mijn strot
proberen te rammen. Ik ga nooit van mijn
leven nog speculoospasta kopen. Met dank
aan een irritant reggaestemmetje dat er op de
radio een paar keer per uur reclame voor
maakte. Om zot van te worden! Als een cam-
pagne goed is, heb je die herhaling niet nodig,
dan delen mensen de spot vanzelf. Clips die er
voor mij uitspringen, hebben humor, zijn cre-
atief en verrassend, en beschouwen je niet als
een dommerik. Spots voor tandpasta en haar-
en wasproducten zijn de ergste: de fakeness
druipt er vaak vanaf. En wat ik ook niet snap:
merken van blikken soep die vertellen hoe
vers hun soep wel is. Komaan, als ik verse
soep nodig heb, maak ik die wel zelf.  Er gaan
zulke grote budgetten rond in de reclamewe-
reld, naar mijn bescheiden mening kunnen ze
nog beter gebruikt worden. Denk wat langer
na over een frisse invalshoek. Durf buiten de

lijntjes te kleuren, zorg dat jouw advertentie
eruit springt, gebruik humor.”

“Commercial breaks en fictie met elkaar
verzoenen, blijft wel moeilijk. Reclamespots
halen je helemaal uit het verhaal. Eén recla-
meblok in een aflevering van 50 minuten is
volgens mij het maximum. Wat wel werkt, zijn
korte spotjes waarin een product aan een pro-
gramma gelinkt wordt. Daar zitten vaak grap-
pige vondsten bij. Als Jean-Claude in Clan
verslaafd is aan neusspray en er zit een neus-
spray in het reclameblok, dan ben ik helemaal
mee. Volgens mij zit daar nog meer potentieel
in. Product placement in een serie kan ook,
maar het mag niet opvallen. Als scenarist heb
je sowieso producten nodig, dus vaak lukt het
op een natuurlijke manier. Omgekeerd werkt
het niet: als ik een product in een verhaal
moet krijgen, blokkeert dat de creativiteit. Ik
moet in de eerste plaats naar mijn personages
en het verhaal kunnen luisteren. Subtiliteit is
zo belangrijk. Als het niet goed zit, helpt zo’n
integratie noch het merk noch de reeks voor-
uit. Voor symboliek in een verhaal geldt het-
zelfde: je hoeft kijkers er niet met de neus op
te duwen. Als mensen de hint zelf ontdekken,
is de boodschap zoveel krachtiger. Als kijker
krijg je graag het gevoel dat je een vondst
gedaan hebt.” 

Scan hier om alle

filmpjes uit het stuk 

te zien.
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HANAN CHALLOUKI (25), BREIN ACHTER

COMMUNICATIEBUREU ALLYENS EN ONLINE

PLATFORM MVSLIM.COM. 

‘BESCHOUW DIVERSITEIT 
NIET ALS EEN VINKJE 
OP JE CHECKLIST.’

“Een campagne waarvan ik hield, was die met
het Belgacomjongetje, die vond ik fantastisch.
Echt iedereen kon ermee lachen, dat jongetje
was ook zo goed gecast. Heel simpel en ver-
bindend. Ik vind het fijn als reclamemakers
een extra laag toevoegen waarmee ze ook iets
willen bijbrengen aan de maatschappij. Zoals
bijvoorbeeld de campagne van H&M met als
boodschap ‘There are no rules in fashion, just
one: recycle your clothes’. In dat filmpje waren
allemaal mensen te zien die uit de band sprin-
gen: een oude vrouw die zich superjong
kleedt, een dame met een hoofddoek – later is
ze opgepikt als model in andere campagnes –,

een Aziatische man met een geamputeerd
been. Het was een heel cool filmpje dat veel
buzz heeft veroorzaakt. Ook de selfiecam-
pagne voor de Iphone X slaagt erin om te ver-
binden.” 

“Ik ben net terug van New York en daar zie
je die selfies in het groot in het straatbeeld.
Het zegt misschien niet alles over de merken
die erachter zitten, maar zulke campagnes
hebben wel impact, veel mensen kunnen zich
erin herkennen. De ingrediënten van een

ACTEUR RIK VERHEYE (31)

‘CHAPEAU VOOR
RECLAMEMENSEN 
DIE GRAPPIG ZIJN.’

“Toen ik nog geen vast inkomen had, was
het inspreken van spotjes een hoofdgerecht.
Vandaag is het veeleer een dessert. Financieel
heb ik het niet echt nodig, het is een beetje
speeltijd. En mijn West-Vlaamse werkmans-
mentaliteit zegt dat ik zo’n kans om geld te
verdienen toch niet kan laten schieten.” (lacht)

“Ik vind het vooral tof om iets in te spreken
als de humor goed zit. Chapeau voor reclame-
mensen die grappig zijn, want hun spot moet
eerst honderdduizend meningen trotseren.
Op voorhand krijg ik de tekst niet te zien, de
klant kiest voor een stem op basis van vorig
werk. Gelukkig word ik meestal gevraagd voor
dialoogspots, daarin kan je echt spelen. Min-
stens even belangrijk als de tekst inspreken, is
mee nadenken over oplossingen. De tekst is
altijd te lang, dan komt de Benny Bax van De
Smaakpolitie in mij naar boven: we gaan dat
hier eens oplossen zodat de mop toch behou-
den blijft. Want vaak zie je dat de pareltjes –
waarvan je voelt dat ze bij de mensen zouden
blijven hangen – eruit gehaald worden door
de accounts van het merk.” 

“Ik heb in mijn jonge jaren ooit nog model
gestaan voor een shoot van Smarties. Mijn
peter was foodfotograaf, vandaar. Onlangs zag
ik een foto van mezelf terug: mijn haar stak
alle kanten op, ik had van die grote melktan-
den en overal vlogen er Smarties rond mijn
hoofd. Heerlijk gênant!” (lacht)

“Vandaag is er zoveel reclame, altijd en
overal. Op Spotify heb ik geen seconde getwij-
feld om te betalen voor een abonnement zon-

goede reclamecampagne zijn voor mij inclusi-
viteit en herkenbaarheid. Humor is ook een
essentiële factor. En er mag gerust een hoek af
zijn: een campagne die eindigt op een manier
die je niet zag aankomen, vind ik als kijker
veel toffer. Ik apprecieer vooral online
reclame. Als de filmpjes goed gemaakt zijn
tenminste. Op Instagram Stories kijk ik recla-
mefilmpjes altijd tot het einde uit. Gepersona-
liseerde reclame vind ik vaak een beetje
creepy, het gaat snel te ver. Maar als het bij mij
past, denk ik ook wel: goed getarget. Uiteinde-
lijk doe ik hetzelfde met campagnes.” 

“Ik gruwel van campagnes die geen realis-
tisch beeld geven van onze samenleving. Over
de Pepsi-reclame met Kendall Jenner vraag ik
mij echt af: waarover gaat dit? Diversiteit ont-
kennen en een campagne maken waarin maar
een deel van de samenleving vertegenwoor-
digd is, gebeurt helaas veel. Met ons commu-
nicatiebureau Allyens proberen we daar
verandering in te brengen. Vaak komen mer-
ken bij ons met de vraag om een campagne te
maken waarmee ze iedereen kunnen berei-
ken. We werken zowel voor overheidsdien-
sten, zoals de Stad Antwerpen of de Vlaamse
Overheid, als voor commerciële bedrijven als
Colruyt of BNP Paribas Fortis. We maken geen
campagnes om enkel allochtonen te bereiken.
Net zomin als we campagnes bedenken die
enkel voor witte mensen bestemd zijn. De
mindset van een bedrijf moet voor ons juist
zitten. We hebben genoeg speelruimte om
projecten te weigeren waar we niet in geloven.
En oplapwerk, daar doen we niet aan.” 

“Mijn advies aan merken: beschouw diver-
siteit niet als iets wat je moet afvinken op je
checklist. Creatievelingen stoppen vaak al hun
energie in een concept en pas als het bijna
klaar is, vragen ze zich af of het inclusief is.
Dan moeten de laatste redmiddelen worden
bovengehaald om toch wat kleur aan een
campagne te geven. Dat doorprik je meteen.
Neem diversiteit gewoon mee vanaf de eerste
brainstorm.” 

‘DE INGREDIËNTEN VAN EEN 
GOEDE RECLAMECAMPAGNE 

ZIJN VOOR MIJ INCLUSIVITEIT 
EN HERKENBAARHEID.’

Scan hier om alle

filmpjes uit het stuk 

te zien.
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GOOSE-ZANGER MICKAEL KARKOUSSE (37)

‘IN DE RECLAME WORDT TE
VAAK GENOEGEN GENOMEN 

MET ‘GEWOON’.’
“Ik ben fan van alles wat print is. Hoe groter
hoe liever. Billboards zijn het summum. De
schaal fascineert me, maar meer nog de struc-
tuur waaraan ze ophangen en hoe de borden
in relatie staan tot hun omgeving. Radiospots
krijgen van mij ook wat meer krediet, omdat
ze enkel taal hebben om mensen mee te ne-
men in een verhaal. De spotjes van Humo of
Colora slagen erin om boeiend te blijven. De
soundtrack is natuurlijk ook belangrijk voor
de kwaliteit van een spot, maar de muziek zal
maar werken als je er een goed beeld bij ziet.
Als je een willekeurige hit onder een spot zet,
heeft die misschien even succes, maar als er
geen tweede laag onder zit, dan zal de spot de
tand des tijds niet doorstaan.”
“Ik hou van de Kodak-commercials uit de

jaren 80. Drie kleurrijke kinderen met zwarte
punthoed beleven op enkele seconden tijd de
wildste en meest absurde avonturen. Alles is
op een stop-motionachtige manier gemon-
teerd. Michael Jackson voor Pepsi: nog zo’n
geweldige clip. Eigenlijk ging het niet zozeer
over het frisdrankje, je kreeg inkijk in de
wereld van Michael Jackson. Een eerste vorm

der reclame. En wat ik haat, is gepersonali-
seerde reclame. Je zoekt een zetel en ineens
krijg je overal zetels te zien, daar word ik echt
gek van. Op de radio weet je dat je 5 minuutjes
voor het nieuws reclame te horen krijgt. Als je
dat niet wil, kan je tenminste wegzappen.
Reclamespots waarin goed geacteerd wordt,
vind ik plezant. De ‘who took my badjas’ van
Belgacom vond ik echt geestig.” 
“Als acteur trek ik mij weinig aan van de

campagnes waarmee de programma’s waarin
ik meespeel, onderbroken worden. Tijdens
Callboyswas het eerste wat je in het reclame-
blok te zien kreeg een beeld van Jay Vleugels
om Humo te promoten. Dat kan mij eigenlijk
niet zoveel schelen. Misschien denk ik er te
weinig over na en zou ik dat wat meer moeten
doen. Ik heb collega’s die bijvoorbeeld bank-
commercials weigeren. Ik denk dan: ik weet
toch niks over die bank? Wie weet wat doet de
CEO van een merk voor hondenbrokken alle-
maal na de uren? En een spotje inspreken, is
nog altijd geen misdaad hè.” 

van behind the scenes, magisch. Michael Jack-
son was zo’n mythische figuur dat die com-
mercials graag bekeken werden. Vandaag zijn
we het gewoon om celebrities in een commer-
cial te zien. Maar geen enkele beroemdheid
doet de moeite om er een stuk van zijn of haar
ziel in te leggen. Net dat is waar je volgens mij
het verschil mee kan maken. In commercials
wordt te vaak genoegen genomen met
‘gewoon’. Waar ik niet bij kan, is de boodschap
van de meeste yoghurtreclames: iedereen
heeft buikpijn tot ze yoghurt eten…”

“Met GOOSE zijn we onlangs aan de slag
gegaan met het geluid van een Audi R 8
coupé. We hebben daar kritiek op gekregen,
vooral vanuit ecologische hoek. Mochten we
gewoon een ritje op het circuit gemaakt heb-
ben, dan zou ik die kritiek heel terecht vinden.
Maar wat wij gedaan hebben, ging veel verder.
Het was een experiment, we wilden een brug
leggen tussen twee heel verschillende werel-
den. Het was een muzikaal stuk dat we samen
met de auto ‘performden’. Nieuw is zo’n
samenwerking niet voor GOOSE. Al sinds
onze eerste releases wordt onze muziek
gebruikt in films, games en commercials. Ooit
was het not done, maar wij deden het toch. En
vandaag merken we dat die keuze loont. Veel
van onze buitenlandse fans zijn met ons in
contact gekomen door de soundtrack van een
game. We hebben geen wishlist of no go-list
van merken. Zulke samenwerkingen zoals die
met Audi laten we gewoon op ons afkomen.
De verrassing is deel van de opwinding en
draagt bij tot het creatief proces.”
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ls kleine jongen was ik de
bangerik van de familie. Ik
sliep altijd met de lichten
aan. Geen nachtlampje van
3 watt, neen, alle lichten in
mijn slaapkamer moesten
branden. In de jaren zeven-
tig waren dat nog tl-lam-
pen, perfect om elke

vierkante centimeter in de kamer te
verlichten. 

Ook overdag was ik bang. Bij
mijn ouders stond de koelkast met
drank in de garage. Als mijn vader
me vroeg om melk te halen, keerde
ik altijd sprintend terug, alsof iets
me op de hielen zat. Die angst voor
het donker komt bij meer kinderen
voor, maar bij mij ging het niet weg
met ouder worden. Ook als tiener
sliep ik met de lichten aan. 

Pas toen ik op kot zat, besefte ik
dat ik gewoon heel veel verbeel-
dingskracht had. Die analyse werd
bevestigd door een college van pro-
fessor Etienne Vermeersch, waarin
hij religie een product noemde van
de verbeeldingskracht van de mens.
Waarom ben je bang in een bos?
Omdat er achter elke boomstam iets
kan schuilen. Dat is de kracht van
fantasie. 

Bij mij was die verbeeldings-
kracht blijkbaar nogal sterk aanwe-
zig. Het moment waarop ik dat
besefte, bracht innerlijke rust. Sinds-
dien kan ik slapen met de lichten uit.
(Zij het nog altijd met de gordijnen
halfopen.) Plots was ik niet meer de
bangerik van de familie. Ik was nu
de creatieveling van de familie. 

Hoewel, een schrikschijter ben ik
nog altijd. Ik heb nog nooit een hor-
rorfilm uitgekeken. Ik heb de eerste
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minuten gezien van The Thing en
van The Omen. Van The Blairwitch
Project zag ik alleen de trailer en
toen Twin Peaks: Fire Walk With Me
uitkwam, ben ik na tien minuten
weggelopen uit de zaal. Ik kon de
spanning niet meer aan.

Ik heb ‘het donker’ wel leren zien
als een plek waar creatief denken
wordt gestimuleerd. Ik moet maar
een paar woorden opvangen van een
gesprek of de eerste zin horen van
een nieuwslezer en ik bedenk er
meteen zelf een heel verhaal bij.
Geef me 10% en ik vul de overige
90% aan. 'Het donker' is in die zin
een metafoor voor een minimum
aan informatie. Net genoeg om je
fantasie te stimuleren en tot ideeën
te komen. 

Daarom vind ik de foto’s van Dirk
Braeckman zo fantastisch. Wanneer
je zijn werk bekijkt, is het net of je
binnenkijkt in een donkere kamer.
Naarmate je ogen wennen aan het
licht, ontdek je steeds meer. En de
dingen die je niet te zien krijgt, ver-
zin je er zelf bij. 

In de communicatiesector kan je
zeggen dat die 10% de briefing is, de

opdracht van de klant. Hoe beter die
geformuleerd is, hoe meer ideeën er
opgewekt worden. 

Er zijn veel verschillende manie-
ren om creatief denken te stimule-
ren. Eén ervan is het opzoeken van
die donkerte, de grondlaag voor
creatieve gedachten. Zo’n grondlaag
kan muziek zijn. Voor mij is Wan-
dermüde van David Sylvian en
Stephan Mathieu een mooi voor-
beeld. Die muziek heeft het effect
van een duistere kamer. De eerste
minuten gebeurt er niets. Je geest
went aan het licht. En dan komen de
ideeën. Leegte doet dingen verzin-
nen. Hetzelfde effect heeft het album
Hephaestus van Arne Deforce en
Mika Vainio. Hoewel de muziek hier
meer aandacht opeist en je dwin-
gend doet luisteren in plaats van
ideeën te genereren. 

Ook hardlopen heeft het effect
van een donkere kamer. Na enkele
kilometers worden je actieve
gedachten uitgeschakeld en word je
meegenomen naar de donkere
kamer van je onderbewustzijn, waar
alle aanwezige informatie, souvenirs
en emoties met elkaar in botsing
komen en nieuwe combinaties doen
ontstaan. 

Ik heb het donkere weten te
waarderen. Het is niet langer een
bron van angst, maar een positieve,
creatieve kracht. Al kan ik mezelf
nog altijd enorm bang maken in het
donker. En ik ben ondertussen 52.
Mijn zoon van 5 heeft er ook veel
last van. Maar ik noem hem nooit
bangerik, ik noem hem mijn klein
creatief ventje.

‘WAAROM BEN JE BANG
IN EEN BOS? OMDAT ER
ACHTER ELKE BOOMSTAM
IETS KAN SCHUILEN.
DAT IS FANTASIE.’

PETER AMPE

ECHTE
CREATIEVEN
ZIJN BANG
IN HET
DONKER.




