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Als het even tegenzit, heb je als BN’er altijd nog één 
 lucratieve nooduitgang: reclames. Waarom merken zelfs 
voor C-artiesten grof geld neerleggen. En waarom het 
niet per se werkt. ‘Als je een beetje bekend bent, kun je 
zo tussen de 30.000 en de 150.000 euro verdienen.’

Hoe bekend Nederland casht in de reclame-industrie

‘ZOLANG IK 
 MIJN GELD 
 MAAR KRIJG’

DOOR MATTHIJS MEEUWSEN
M.M.V. YAËL  WEIJENBERG

Z
o veel was er niet mis met Arie Koomen. Goed, in De lama’s en 
zijn cabaretshows was hij misschien wat schreeuwerig, maar  verder: 
goede gast, weinig op aan te merken. Maar toen was er De  Reclame. 
Gevolg: de cabaretier gaat tegenwoordig door het leven als ‘die 
lul van de Media Markt’ en op internet wordt er gespeculeerd 
 hoeveel GHB hij gedwongen moest innemen om afgelopen jaar 
zo’n  tenenkrommende reclamecampagne af te kunnen leveren. 
Meneer probeerde de boel nog te sussen met een lollig bedoeld 

internetfilmpje waarin hij opriep vooral op hem te stemmen voor de Loden Leeuw 
(de persoonlijkheidsprijs voor de meest irritante BN’er in een reclamespotje, die hij 
ook won), maar de schade was al geleden. Koomen trapte in dezelfde val als Louis van 
Gaal vier jaar eerder: de ziel verkopen aan de vuurrode Media Markt-duivel. 
En de heren staan niet alleen. Plof vandaag op een willekeurig moment voor de tv 
en de kans is niet gering dat binnen hetzelfde reclameblok zowel Ruud Gullit (Beter 
Horen), Jort Kelder (Friesland Bank), Tineke Schouten (C1000) als Doutzen Kroes 
(Douwe Egberts) je huiskamer binnendringen. Van kattengrind tot kleefpasta, neem 
een product en er is een BN’er bereid zijn gezicht eraan te verbinden. De motivatie 
is altijd hetzelfde. Geld.
‘Als je een beetje bekend bent, kun je met een reclamespot zo tussen de 30.000 en de 
150.000 euro verdienen,’ weet reclamegoeroe Hans van Dijk (‘Wij van WC-Eend 
adviseren WC-Eend’). ‘Maar bedragen ver daarboven komen ook voor. Vergis je niet, 
inkomsten uit commercials kunnen enorm belangrijk zijn voor een BN’er. Acteurs 
mogen dan bekend zijn, de meeste verdienen minder dan de reclamemakers zelf. Ze 
moeten het dus hebben van dat soort commerciële deals. Met één reclame verdien je 
al gauw meer dan je in een Nederlandse speelfilm bij elkaar scharrelt.’

SCHIJNHEILIG
‘Natuurlijk gaat het om het geld,’ denkt ook paparazzo Joop van Tellingen. ‘Onder 
de sterren is het altijd chic om schijnheilig te verklaren dat je nooit in reclames zult 
meespelen. Maar dan worden er wat flinke stuivers neergelegd en staan ze ineens 
 helemaal achter het product of was het merk zogenaamd met zulke goede argumenten 
gekomen. Onzin, het is gewoon een hele makkelijke manier van zakkenvullen. Daar is 20 21



niets mis mee, maar zeg dat gewoon. Van condooms tot inlegkruisjes tot elektriciteit, 
ze doen het allemaal. Wat kan mij het schelen wat ik moet verkopen? Zolang ik mijn 
geld maar krijg.’
De fotograaf speelde jaren terug ook zelf mee in een spotje voor de voormalige 
 zoekservice Scoot. Van Tellingen: ‘Ik ben allesbehalve de grootste ster, maar ik kreeg 
mooi 25.000 euro en mocht met mijn vrouw een heerlijk weekje naar Zuid-Afrika. 
Hoe bekender je bent, hoe meer je vangt. Moet je nagaan wat voor godsvermogen 
Joling wel niet beurt voor die sausjes van hem.’
‘Als een script specifiek is geschreven op jouw persoon, dan heb je als BN’er de beste 
onderhandelingspositie,’ legt Van Dijk uit. ‘Dan kun je de prijs prima opkrikken.’
Voor zijn boek Zapklare brokken ontwikkelde de reclameman een wiskundige  formule 
(zie kader pagina 24) waarmee simpel is te berekenen hoeveel geld een artiest kan 
 vragen voor zijn tandpastaglimlach. Dat de ludieke rekensom niet door heel bekend 
Nederland in het hoofd gestampt is, bewees smaakpolitieagent Rob Geus. De  beste 
man liet zich voor de slagerskar spannen om kalfsvlees te promoten, maar werd 
 uiteindelijk afgescheept met slechts 1500 euro.
‘De bedragen zijn in de loop der jaren gigantisch toegenomen,’ ziet ook  Wilbert 
Schreurs, docent reclamegeschiedenis aan de VU. ‘In de jaren vijftig vroegen 
 journalisten zich hardop af of actrice Mary Dresselhuys geld kreeg voor een reclame. 
Want dat zou toch echt niet netjes zijn. En ook in de jaren zeventig was reclame nog 
een vies commercieel ding waarmee artiesten zich eigenlijk niet konden inlaten. Maar 
die schroom is er inmiddels helemaal van af.’

STERRENPOEL
Maar wat is vervolgens de motivatie van de reclame-industrie om de peperdure sterren 
ook voor hun camera te slepen? ‘Aandacht,’ stelt Van Dijk. ‘Reclamebureaus zoeken 
de snelste weg naar de interesse van consumenten. Ze moeten eruitspringen en een 
BN’er helpt daar nou eenmaal bij. Je neemt een toiletreiniger die totaal niet interessant 
is, gooit daar een bekend persoon bij en klaar.’
Ook reclamemaker Eugène Roorda (‘Bob jij of Bob ik’) kent de truc. ‘Mensen krijgen 
honderden commerciële prikkels per dag toegediend, dus het wordt steeds lastiger om 
op te vallen. Per saldo moet het creatieve kunstje van een reclamemaker tot bekendheid 
leiden, maar steeds opnieuw blijkt dat een BN’er de vermaledijde onverschilligheids-
barrière van consumenten met harde hand weet te doorbreken. Plak ergens een bekende 
kop op en je bent gegarandeerd van aandacht. Is het zo simpel? Zo simpel is het.’

Van Dijk: ‘Bekendheid is tegenwoordig een maat voor  succes. 
Mensen associëren zich graag met succes en dus hobbelt 
de  reclamewereld achter het algemene mediabeeld aan. Je 
kunt niets meer zonder beroemdheden. Niemand durft een 
 talkshow te maken met alleen onbekende Nederlanders en 
jullie maken ook geen Nieuwe Revu zonder één BN’er erin.’
Roorda: ‘We leven in celebrity times. Beroemd zijn is de 
grootste droom van vrijwel alle pubers.’
Van Dijk erkent echter dat bepaalde reclamebureaus wel heel 
snel in de sterrenpoel vissen. ‘Bij sommige heerst er  zeker 
gemakzucht. Een BN’er scoort en dat kan best verslavend 
zijn. Dat een maker denkt: ik hoef helemaal niet zo mijn best 
te doen om een goed idee te verzinnen. En de klanten zijn 
er bovendien gek op. Die vinden het fantastisch om tegen 
de buren te kunnen zeggen dat ze gister nog zaten te eten 
met Marco. Welke Marco? Oh, gewoon. Marco Borsato.’

COKESLETJE
‘Het is bepaald geen raketwetenschap,’ geeft ook Roorda 
toe. ‘Vroeger zocht je specifiek iemand die bij het merk paste 
qua persoonlijkheid of statuur. Men nam Jan Brusse voor 
Joseph Guy-cognac omdat hij journalist was voor Elsevier 
in Parijs. Dat paste aan alle kanten. Maar tegenwoordig is 
dat  denkmodel losgelaten omdat in de praktijk bleek dat 

‘JE NEEMT EEN 
TOILETREINIGER DIE 
NIET INTERESSANT IS, 
GOOIT ER EEN 
BEKEND PERSOON BIJ 
EN KLAAR’

TOP & FLOP
Tenenkrommende BN’er-reclames:
1. ARIE KOOMEN WAAROM SCHREEUWT-IE ZO? 
2. KIM-LIAN VAN DER MEIJ Alsof haar fluorescerende vetkuiven en over-
enthousiaste stemgeluid niet angstaanjagend genoeg zijn, werd haar hoofd 
ook nog eens op een babylichaam gemonteerd. Resultaat: wekenlange angst-
dromen. En bedankt, Kruidvat.
3. TINEKE SCHOUTEN Je hoeft dezer dagen je tv maar aan te zetten of er 
schuifelt een creatie van de Utrechtse cabaretière door het beeld. Graag per 
direct de C1000 uitlopen en rechtsaf naar het slechte-typetjes-kerkhof. 

Zo kan het dus ook:
1. WESLEY SNEIJDER Als de hele natie je een dwerg noemt, kun je daar maar 
het beste gewoon om meelachen. Maakte op Comedy Central briljant reclame 
voor de gelijknamige krabbelkabouter.
2. ANDRÉ HAZES Nog een sterk staaltje zelfspot. Reeg in nog geen halve 
minuut alle kamperclichés aan elkaar – kristallen kitsch, foute trainings pakken, 
dito vrienden – en gooide ondertussen drie traytjes Unox-worstjes in de pan. 
3. WIM VAN EST Wie van zijn fiets lazert en een val van ruim 70 meter diep 
in het ravijn overleeft, kan twee dingen doen: heel snel naar het casino of er 
een commercieel slaatje uit slaan. Met Pontiac koos de wielrenner in 1951 
voor het laatste. En gelijk had-ie.
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het geen donder uitmaakte. Angelina Jolie gaat voor 10 miljoen dollar 
reclame maken voor Louis Vuitton, maar wie weet wat die twee met elkaar 
te maken hebben? Wat te denken van George Clooney voor Nespresso? 
Of ons verrukkelijke cokesletje Kate Moss voor het brave Burberry-ruitje?’
Volgens Ale Smidts is de link tussen BN’er en product  echter wel degelijk 
van belang. De hoogleraar Marktonderzoek  bestudeerde de hersenen van 
een groep proefpersonen terwijl hen  verschillende reclame boodschappen 
werden  voorgeschoteld. ‘Het brein is erg gevoelig voor gezichten,’ legt 
hij uit. ‘Als je wilt dat je reclame opvalt, werkt een bekend persoon dus 
prima. Maar als je vervolgens ook de positieve gevoelens van kijkers wilt 
 beïnvloeden, dan moet een persoon ook passen bij het product.’
Smidts geeft een voorbeeld. ‘Karin Bloemen kan goed cholesterol verlagende 
Becel verkopen omdat kijkers zich kunnen voorstellen dat zij met haar 
 leeftijd en omvang problemen heeft met haar cholesterol. Er is dus een 
 logische link, waardoor het brein de reclame opslaat en de koopintentie hoger 
ligt. Hetzelfde geldt voor Jort Kelder in de reclames van de Friesland Bank. 
Maar hockeyster Fatima Moreira de Melo in de spotjes voor de Rabobank 
was veel te vergezocht. Daar ziet je brein doorheen. Er is geen logisch verband 
dus de reclame werkt gewoon niet.’
‘Het is een mythe dat een BN’er in je reclame de verkoop wel even 
omhoog zal stuwen,’ beweert reclameman Van Dijk. ‘Het moet 
nog steeds een goede commercial zijn. Het is leuk als je iemand 
gebruikt omdat hij mooi in het verhaal of bij het product past, 
maar doe je het slechts om mee te liften op diens bekendheid, dan 
is het een beetje een goedkope truc.’
Roorda: ‘Er zijn briljante reclames zonder BN’ers, maar je kunt 
ook een sterk creatief concept bedenken en daarbij nog eens een 
subliem acteur casten. En alles wordt tegenwoordig eerst uitgetest 
op de doelgroep dus zelfs Arie Koomen zal zijn doel wel dienen. 
Media Markt is van oudsher een schreeuwmerk, dus daar past die 
blèrende Koomen prima bij.’
Van Dijk is strenger in zijn oordeel. ‘Arie voor de Media Markt, 
Maurice de Hond voor de energiemaatschappij en Loretta 
 Schrijver voor gehoorapparaten; als ik dat soort combinaties vanaf 
de bank voorbij zie komen, blijft er toch een vies smaakje hangen. 
Volgens mij willen kijkers het idee hebben dat iemand het met 
plezier heeft gedaan. Bij dit soort voorbeelden ziet iedereen dat 
het om geld draait.’

NUMMER-1-HIT
Volgens reclamehistoricus Schreurs zijn ongelukkige huwelijken tussen BN’er 
en merk van alle tijden. ‘Niemand gelooft dat Fransje Bauer zich daadwerkelijk 
 zorgen maakt om de kosten van zijn energie rekening, maar decennia terug was de 
 geloofwaardigheid soms ook ver te  zoeken. Ramses Sha!y zong bijvoorbeeld plaatjes 
in voor  levens verzekeringen. Dat is natuurlijk een product voor oerdegelijke mensen, 
en als er iemand niet degelijk was dan was het Sha!y zelf. Die rookte, die zoop, dat 
paste voor geen meter.’
Geen wonder dus dat merken ooit een stuk voorzichtiger waren met het  aantrekken van 
beroemde gezichten. Een bekende kop betekent aandacht, maar aandacht hoeft lang 
niet altijd positief te zijn. Een OHRA-spot waarin Marco Bakker een auto- ongeluk 
veroorzaakt, werd ingetrokken toen hij ook in het echte leven een ongeval had. Patty 
Brard promootte afslankkuurtjes, totdat bleek dat niet alleen haar bankrekening in 
omvang toenam. En zanger Nico Haak bejubelde in de krant  gezondheidsarmbandjes, 
terwijl een paar pagina’s eerder zijn overlijdensbericht was te lezen.
En niet alleen voor het merk zijn er  risico’s. Voor BN’ers kan een reclame je carrière 
 maken of kraken. Je vuile was buiten hangen in een Robijn- commercial zou het zo goed 
doen, dat de sterren  volgens het verantwoordelijke reclamebureau  UbachsWisbrun/
JWT inmiddels zelf met hun cv komen leuren. 
Jeroen van Koningsbrugge werd pas groot na zijn rol als Citroën-verkoper en ook 

Dries Roelvink kijkt met plezier terug op zijn kanariegele ANWB-slip. ‘Natuurlijk 
deed ik voor het geld,’ lacht hij. ‘Dat lijkt me duidelijk. Ik kreeg er een dikke 35.000 
euro voor, maar  uiteindelijk heeft het me veel meer opgebracht: aandacht. Er was ook 
een liedje aan gekoppeld en dat merkte ik duidelijk in mijn agenda. Een paar weken 
later mocht ik zingen op de GayPride en zo behaalde ik mijn eerste nummer-1-hit.’

NATIONALE RECLAMEHOER
Het omgekeerde kan ook. Howard Komproe werd ’s lands nationale reclamehoer 
toen hij zichzelf in de blauwe Postbankleeuw hees en ook voor Arie Koomen is het 
de vraag hoelang het duurt voor hij zijn Media Markt-stempel weet weg te schrobben.
Paparazzo Van Tellingen: ‘Het is misschien slechts een middagje de studio in, maar je 
hebt vervolgens soms vijf jaar nodig om van een imago af te komen.’
Van Dijk: ‘Op tv ben je toch heel prominent in beeld en niet iedereen zit daarop te 
wachten. Onderschat niet hoeveel BN’ers enkel hun stem lenen voor voice-overs en 
radioreclames. Dat is veiliger. Het levert lekker op en het grote publiek herkent je niet.’ 
‘Ik kom bewust niet met mijn kop in tv-reclames,’ bevestigt presentator Harm Edens, 
die regelmatig spotjes inspreekt. ‘Het heeft wel iets triests namelijk. Reclame wordt 
vies zodra BN’ers er met hun hoofd in verschijnen. Ik verdien een goed zakcentje met 
mijn reclamestem, maar boodschappen die mensen stimuleren om geld te lenen, weiger 
ik ook gewoon. Er worden veel onhandige keuzes gemaakt door bekende mensen. Ik 
bedoel, ik ging al niet naar de Media Markt, maar sinds Arie dwars door mijn scherm 
stuitert, ga ik helemaal niet meer.’  

10 X KATSJING!
FRANS BAUER Verdient met zijn concertgage een dikbelegde boterham, 
maar is daarnaast niet vies van een potje promotiewerk. Zou voor zijn 
 campagne van de Nederlandse Energie Maatschappij ruim een miljoen euro 
hebben gevangen en ging daarvoor al in zee met de BelCompany.
RIJK DE GOOYER Voelde zich tijdens zijn loopbaan zelden te groot om ergens 
zijn naam aan te verbinden. Kon na schnabbels voor Paturain (‘Das pas fijn’) 
en Reaal (‘Foutje, bedankt’) zijn voornaam pas echt eer aandoen toen hij voor 
een miljoen euro drie jaar lang mocht opdraven in KPN-spotjes.
JAN MULDER Links lullen, rechts graaien; de halve natie viel over de 
 mopperende Mulder heen toen hij Komproe verloste van zijn blauwe 
 leeuwenpak. Kon naar verluidt wel minstens 3 ton per jaar bijschrijven voor 
zijn Postbank-reclames tussen 2004 en 2009.
KATJA SCHUURMAN Kreeg een half miljoen van de Postcode Loterij, maar 
stortte heel chic 3 ton in haar charitatieve project Return to Sender. Was 
verder de blikvanger van de Gouden Gids.
ANOUK Verving Mulder toen de Postbank opging in de ING. De Haagse 
 rockbitch dwong meteen een scherpere deal af dan de analist uit Bellingwolde: 
400.000 euro voor nauwelijks 20 seconden acteerwerk.
NATASJA FROGER Werd en masse uitgekotst toen ook zij zich voor 300.000 
euro aan de Nederlandse Energie Maatschappij verhuurde, gooide vervolgens 
haar kont tegen de krib en werd door de stroomleverancier voor de rechter 
gesleept. Mocht alsnog haar tonnetjes behouden. 
TOON HERMANS Ging slechts één keer in zijn leven overstag, maar was dank-
zij de HEMA wel meteen een half miljoen gulden (zo’n 227.000 euro) rijker.
CHRIS ZEGERS Wordt een paar keer per jaar naar een tropisch bountystrand 
gevlogen voor Zwitserleven. Kan ondertussen jaarlijks voor 200.000 euro 
aan kokosnotencocktails wegtikken met het lokale schoon.
BEAU VAN ERVEN DORENS Goed, je moet in je maagdelijk witte ballen - 
 knijper telefoonaanbieder Scarlet aanprijzen, maar dan heb je ook wat: 
150.000 euro en eeuwige gêne. 
BRAM MOSZKOWICZ Stripte niet verder dan zijn kamerjas, maar kreeg van 
matrassenfabrikant Hästens eveneens 1,5 ton. Was daarnaast ook te zien 
in een reclame van Centraal Beheer en – momenteel – in de daaropvolgende 
parodie van de LOI.

‘IK GING AL NIET NAAR 
DE MEDIA MARKT, 
MAAR SINDS ARIE 

DWARS DOOR MIJN 
SCHERM STUITERT, 

GA IK HELEMAAL NIET 
MEER’

DE WET VAN DIJK:
BEKENDHEID X !2500,- X 1,5
Om te berekenen hoeveel je waard bent als BN’er heeft  
 reclamegoeroe Hans van Dijk het Bekende  Nederlander  
 Quotiënt ontwikkeld. Begin met je  bekendheid. Cruijff is 
bijvoorbeeld bij zo’n 90  procent van het volk bekend en  
Popstars-winnaar Dean  Saunders tijdelijk bij 40. Ver menig-
vuldig dit getal met het  basisbedrag van !2500,-. Doe 
dit vervolgens x 1,5 als je blijvend bekend bent, x 0,5 als 
je tijdelijk  bekend bent en x 1 als de toekomst onzeker is. 
Heb je het geld hard nodig? Delen door twee. Niet nodig is  
x 1,25 en onzeker wederom x 1. Vermenigvuldig deze 
uitkomst ten slotte met 1,5 als de makers expliciet 
jou voor ogen hebben, met 1 als het niet duidelijk is of 
 halveer het getal als het iedereen kan zijn. De uitkomst: 
Cruijff kan voor een reclame die op zijn lijf geschreven is 
 minstens !632.000,- vragen, Dean Saunders moet al 
in zijn  handen knijpen als er !25.000,- wordt opgehoest.
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