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EEn zooitjE 
crazy minds
ze zijn het creatieve brein achter coca-cola en kwamen deze zomer met nike’s groot-
ste campagne ooit. En allemaal vanuit amsterdam. op bezoek bij de reclamegoeroes 
van Wieden+Kennedy. ‘soms lijkt het hier meer op een dierentuin.’

H
et zit hem niet in de pingpongtoernooitjes, de bioscoopzaal, 
de fitnessruimte of de funky graffitikunst op het plafond. 
Het is zelfs niet de pooltafel, de Heinekenbar, de uitpuilende 
bakken vers fruit of de traditie van Cookie Friday. Het 
succes van reclamebureau Wieden+Kennedy zou wel eens 
volledig te danken kunnen zijn aan de creatieve cockpit van 
het Amsterdamse grachtenpand: de game room. 
Het bescheiden hok op de tweede verdieping wordt bijna 
compleet gevuld door twee reusachtige flatscreen-tv’s op 

wieltjes. Rond de zwart leren wegzakbank ligt een slagveld aan gamehoesjes, een lege fles 
gin en zeker zeventien rondslingerende Playstation- en Xbox-controllers. 
Assistente Sylwia Karlsson (30) haalt haar schouders op. ‘Tsja, EA is een grote klant, 
dus we moeten wel weten waar we reclame voor maken, hè.’ De Britse accountmanager 
David Anson (29): ‘Ik haat gamen, maar als ik iemand van de creatieve staf zoek, check 
ik altijd eerst de game room. Die gasten hangen hier de halve dag rond. Goed voor de 
creativiteit of zo.’ 
Creativiteit. Spreek in de wandelgangen een willekeurige W+K-werknemer aan en je 
kunt er je hippe designbril op verwedden dat je binnen een halve minuut het C-woord 
voorbij hoort komen. Zo ook bij Lee Newman (40), Amerikaan en opperhoofd van de 
130 werknemers aan de Herengracht. ‘Het klinkt heel erg afgezaagd, maar dat ene woord 
is serieus ons hele businessplan. We zijn onafhankelijk. We hoeven geen verantwoording 
af te leggen aan aandeelhouders, dus er trippelen hier geen zakjapanners rond die de boel 
kapotchecken. Daardoor blijft de creativiteit leidend en kunnen we blijven doen waar we 
goed in zijn: verhalen vertellen, dromen verzinnen. De meeste bedrijven werken in een 
rechte lijn naar een doel toe. Wij doen het zo.’ 
Hij pakt een pen en begint als een gek in de rondte te krassen op zijn kladblok. ‘We 
houden heel erg van die puinzooi van het proces. Op het moment dat we een formule 
krijgen voor creativiteit, hebben we onszelf de doodskus gegeven.’

IdIoten
Volgens Newman stond die filosofie al gebeiteld in de fundamenten van het reclamebureautje 
dat in 1982 werd opgericht in het Amerikaanse Portland. Slechts één noemenswaardige 
klant halen oprichters Dan Wieden en David Kennedy in de eerste jaren binnen. Een 
onervaren sportmerk waarvan de eigenaar zich voorstelt met de zin: ‘Ik ben Phil Night 
en ik haat reclame.’ De naam van zijn bedrijf: Nike. ‘We begonnen als een schip vol 
idioten,’ herinnert Wieden zich bijna dertig jaar later. ‘We waren beiden ongelofelijk 
stom. Dat was de sleutel.’ 

zo kan het ook.
‘dit is geeN 
werk, we zijN 
gewooN pro-
fessioNeel aaN 
Het roNdHaN-
geN.’
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1. nIke airport
Vóór Write the Future, vóór Jo-
ga Bonito (WK 2006) en vóór  
Tournament (WK 2002) was er de 
legendarische Airport-reclame voor 
het WK van 1998 in Frankrijk. con-
cept: een verveeld Braziliaans ster-
renelftal gooit op het vliegveld de 
trukendoos open, waarna een stijl-
volle peppie en Kokkie-achtervolging 
volgt en ronaldo uiteindelijk op de 
paal schiet. 
2. CoCa-Cola  
HappinEss Factory
Voor deze serie reclames schiep 
het amsterdamse bureau de afge-
lopen drie jaar een fantasie wereld 
die schuil zou gaan achter alle  
coca-cola-automaten. de droom-
landschappen en karakters zijn tot 
in de details uitgewerkt en vormen 
het schoolvoorbeeld van W+K’s liefde 
voor animatietechnieken.
3. old SpICe tHE man 
your man could smEll liKE
Goed, hij kwam uit de koker van het 
moederbedrijf in portland, maar de-
ze geniale old spice-campagne is 
na Write the Future het grootste 
wapenfeit van dit jaar. Een hilarisch 
optreden van kleerkast isaiah mus-
tafa – die met een handdoek om uit 
de douche stapt – doet de omzet 
direct met 107 procent stijgen. Een 
viralcampagne via social media doet 
de rest.



‘amsterdam 
lauwert meNseN 
die afwijkeN. dit is 
de ideale plek om 
eeN freak te zijN’

▲

john de mol
rtl’s reserve-presentator robert ten Brink keek 
enigszins aangeslagen toen linda de mol vertelde 
dat ze met haar broer een innovatief spelelement 
had verzonnen in Ik hou van Holland. ‘oh, maar 
ik was ook bij john, maar ik heb je niet gezien,’ 
pruilde ten Brink.
tja, iedereen zit bij john, want de keizer van Hil-
versum mag graag met de sterren pingpongen 
tot hij weer een nieuwe mondiale tv-formule heeft 
bedacht om te verkopen.
op de najaarspresentatie van rtl was de tv-majes-
teit niet aanwezig, maar zijn geest was wel alomte-
genwoordig. neerlands grootste mediabaron bepaalt 
wat we deze herfst op televisie te zien krijgen. de 
talpa-baas heeft een broedkamer in laren waar 
hij samen met zijn jonge creatieve discipelen met 
pizzadozen en colablikjes nachtenlang sleutelt aan 
nieuwe Big Brothers.
Hij is al miljardair, maar dat vermogen ziet hij als 
zakgeld om uit te geven in het casino van de tv-
industrie. de mol wil wereldhits scoren en breit 
verder aan zijn imperium. alles staat in het teken 
van succes.
met zijn handig opgebouwde minderheidsbelang in 
rtl nederland kan hij afdwingen dat zijn hersen-
spinsels, zoals de nieuwe talentenzangshow The 
Voice, worden uitgezonden op een gunstig tijdstip. 
als de stembandencontest aanslaat, verkoopt hij 
de rechten aan de rest van de wereld in de hoop 
de Grote Broer show, waarmee hij zijn fortuin ver-
diende, eindelijk te kunnen overtreffen. 
Graaimeter buigt diep voor de ondernemingslust 
van deze werkverslaafde tv-junk die ooit begon met 
kabels sjouwen in tv-studio’s, na een moeizame  
middelbareschoolcarrière. nu uitkijken dat de mol 
geen Berlusconi-ambities koestert of zich gaat ge-
dragen als joop van den Ende. die wil namelijk ook 
nog dat we zijn werk waarderen.
marK KostEr

GraaImEtEr
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Het succes volgt snel als het duo de legendarische slogan Just Do It verzint. W+K harkt het 
ene na het andere megacontract binnen, groeit uit tot dé wereldwijde advertentiemastodont 
en heeft inmiddels een jaaromzet van een grove 127 miljoen euro. Zeven internationale 
vestigingen zijn uit de grond gestampt, waarvan de eerste in 1992 aan de Amsterdamse 
grachtengordel. Een cadeautje aan Nike dat zijn zaken uitbreidde naar Nederland. 
Newman: ‘Nike en W+K zijn samen opgegroeid. Ja, Nike heeft ons geholpen groot 
te worden, maar ik durf in alle bescheidenheid wel te stellen dat wij hen ook hebben 
gebracht waar ze nu zijn.’ 
Het Amsterdamse kantoor heeft wereldwijd de creatieve leiding over de campagnes 
van Nike. De sportgigant heeft een jaarlijks reclamebudget van rond de 230 miljoen 
euro en een marktwaarde van ruim 10 miljard. Andere hoogvliegers in de Rolodex van 
de Amsterdammers: Coca-Cola (met een marktwaarde van 53 miljard euro ’s werelds 
belangrijkste merk van 2009), Nokia (27 miljard) en Honda (14 miljard). 

onthoofd
De één is ondergeplakt met post-its en duct tape, de ander bewerkt zichzelf met een 
wc-ontstopper, is onthoofd of heeft in Photoshop drie paar armen gekregen. Managing 
director Newman kijkt omhoog naar de torenhoge wand met zwart-wit shots van zijn 
staf. ‘Dit kantoor is nadrukkelijk opgezet als een smeltkroes van culturen,’ legt hij uit. ‘We 
hebben zo’n 25 nationaliteiten achter de bureaus zitten. Hollanders natuurlijk, maar ook 
lui uit Swaziland, Wales en Mexico. Die diversiteit willen we absoluut in stand houden. 
Mensen worden hier puur aangenomen om hun unieke talent. Ze kunnen misschien geen 
halve zin Engels, maar als ze uitzonderlijk tof ontwerpen, halen we ze toch binnen. Er is 
een heel hoge tolerantie voor verschillende meningen, karakters en uiterlijk. Geloof me, 
er lopen hier genoeg freaks en weirdo’s rond.’
Accountmanager Anson: ‘Ik heb ook bij W+K in Londen gewerkt, maar daar zit je met 
een kantoor vol mensen uit Londen. Hier heb je een internationaal zooitje crazy minds 
en dat werkt echt fantastisch. Maar, dit is geen werk, man. Ja, we werken verdomde hard, 
maar het voelt niet als werk. We zijn gewoon professioneel aan het rondhangen.’
‘Toen ik hier binnenkwam, verwelkomde iedereen me in ‘het weeshuis’,’ glimlacht as-
sistente Karlsson uit Zweden. ‘Dit is ons moederschip; je moet je thuis voelen, want het 
is geen uitzondering dat mensen tot twee uur ’s nachts aan een pitch zitten te zwoegen. 
Want het moederschip laat je nooit in de steek. Bij het maken van Happiness Factory (zie 
kader) duurde alleen de brainstorm al enkele maanden. Als je zo hard aan de bak moet, 
mag het niet als werk voelen. Ga dus vooral niet in driedelig grijs lopen, als je daar geen 
zin in hebt. Of neem lekker je hond mee naar kantoor als je dat fijn vindt. Serieus, soms 
lijkt het hier meer op een dierentuin dan op een kantoor. Maar dat is prima.’ 
Ja, kom er maar weer in. ‘Dat stimuleert de creativiteit.’

plakbaard
Hoewel de Nederlandse vestiging internationaal al een naam had hoog te houden, scoorde 
het deze zomer nog meer kudos met Nike’s epische Write the Future-campagne voor het 
WK voetbal. David Anson was als manager van de Nike-portefeuille bij de gehele pro-
ductie betrokken. ‘Nike was geen sponsor van het WK, dus we waren heel hongerig om 
iets neer te zetten wat al het andere reclamewerk compleet omver zou blazen,’ grijnst hij. 
‘De hele campagne gaat uit van één simpele vraag: wat voor invloed heeft een beweging 
op het veld als daarmee wel of niet het WK wordt gewonnen? Met die gedachte hebben 
de creatieve teams zichzelf opgesloten en na anderhalf jaar zweten kwam dit eruit.’
‘Dit’ is een drie minuten durende minifilm, die Hollywoodregisseur Alejandro González 
Iñárittu (Babel, 21 Grams) opnam in acht wereldsteden op drie continenten. De Mexicaan 
mocht een blik stervoetballers opentrekken en had verder de beschikking over acteur Gael 
García Bernal en Nike-iconen Kobe Bryant en Roger Federer. Bovendien kon meneer zelfs 
een speciaal ontworpen fragment van The Simpsons aan zijn meesterwerk toevoegen.
Hoewel Nike en W+K geen uitspraken doen over het specifieke budget, zouden de 180 
seconden volgens schattingen in de industrie evenveel hebben gekost als twee van Iñárittu’s 
reguliere Hollywoodfilms. 
Maar met resultaat. In het fragment van de Britse spits Wayne Rooney bijvoorbeeld zien 
de kijkers op gortdroge, maar spectaculaire wijze wat de gevolgen zijn van succes (geridderd 
worden, honderden baby’s met je naam en lyrische krantenkoppen) of falen (woedende fans, 

dalende beurzen en een roemloos bestaan als 
terreinknecht op een trailerpark). ‘Het was 
zo’n hilarisch moment toen we Rooney voor 
het eerst met die plakbaard op de set zagen,’ 
glundert Anson. ‘Van tevoren hoor je dat die 
sterren heel arrogant zijn, maar alles wat we 
aandroegen, vonden ze fantastisch. Het was 
een gekkenhuis. In Madrid hebben we een 
10 meter hoog beeld van Cristiano Ronaldo 
gebouwd voor 5 seconden in de video. Geen 
idee waar dat ding nu staat; misschien in 
zijn achtertuin.’
Het hoogtepunt waren voor Anson de op-
names in Kenia. ‘Alejandro is een giganti-
sche perfectionist. Elk shot moest raak zijn, 
dus voor een authentiek Afrikaanse gevoel 
vlieg je de hele boel gewoon even naar Kenia. 
De volledige stad liep daar uit toen we een 
straatfeest gingen opnemen. Die feestende 
mensenmassa ziet er in de video zo echt uit 
omdat het echt wás.’
Managing director Newman toont achter 
zijn MacBook de reacties op het magnum 
opus. ‘Op Facebook hadden we er binnen 
een dag twee miljoen vrienden bij, hij werd 
meer dan twintig miljoen keer bekeken op 
YouTube en o ja, we kwamen ook nog in 
ruim dertig landen op tv. Mensen noemden 
het ‘de perfecte reclame’ en ‘visuele cocaïne’.’ 
Droogjes: ‘Ja, we waren er blij mee.’
Blij was Newman ook met de vloek die 
volgens sommigen op alle spelers uit de 
reclame rustte. Rooney wist op het WK 
geen goal te maken, Drogba brak zijn arm, 
Ribéry’s Franse equipe barstte van ruzies 
uit elkaar, Ronaldo was volledig uit vorm 
en Ronaldinho mocht niet eens mee naar 

Zuid-Afrika. Newman: ‘Ik vond het fantastisch om te lezen over de W+K-vloek. Het 
laat zien hoeveel impact de reclame had. Hoger kan gewoon niet. Het is de ultieme 
prestatie om je eigen vloek te hebben.’
Anson: ‘Ik ben maar een van de accountjongens, maar ik vraag me echt af hoe we 
hier over vier jaar in godsnaam overheen kunnen.’

hoCuS poCuS
Terwijl bloggers, twitteraars en tv-kijkers massaal de loftrompet staken, was er ook plotseling 
weer succes voor vier totaal vergeten zestigers van de Nederlandse progrockband Focus. 
Hun nummer Hocus Pocus uit 1973 werd door W+K uit het stof getrokken en onder de 
video van Write the Future geplaatst. 
In 2002 had A Little Less Conversation van de Achterhoekse dj Junkie XL ook al als 
soundtrack gediend voor de WK-campagne van Nike. ‘Ik geloof niet dat het toeval is 
dat er twee keer een Nederlandse track is gebruikt,’ stelt Newman. ‘Als je ergens werkt, 
vloeit het DNA van de stad automatisch door in je producties. Amsterdam is de perfecte 
thuishaven voor creatievelingen. Het heeft een geschiedenis voor het uitwisselen van 
ideeën en het is dan ook niet voor niets dat hier steeds meer grote reclamebureaus naartoe 
zijn gekomen. ‘Onze onafhankelijkheid, tolerantie en diversiteit zie ik dagelijks terug in 
de straten. Ik realiseer me dat de Nederlandse overheid aan deze mentaliteit probeert te 
knagen en dat baart me best zorgen. Amsterdam lauwert mensen die afwijken. Dat moet 
zo blijven.’ Grijnzend: ‘Dit is de ideale plek om een freak te zijn.’  
reageren? reactie@revu.nl
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