
Vroeger was alles beter. Hele-
maal mee eens. In elk geval in
de Formule 1. Ik heb respect
voor de huidige F1-kampioen
Sebastian Vettel, maar tot de
verbeelding spreken doet hij
bepaald niet. Mijn F1-helden zijn
Ayrton Senna, Gilles Villeneuve
en de Brit James Hunt. De laatst-
genoemde was een legendari-
sche playboy met een spectacu-
laire rijstijl. Hunt behaalde de
F1-titel in 1976, maar was vooral
een onverbeterlijke womanizer
die volgens eigen zeggen 5000
vrouwen veroverde. Hij was een
rebel die zich niets aan trok van
regels. Na de race nuttigde hij

steevast eerst een fles bier en
een sigaret. Daarna was de pers
en het erepodium aan de beurt.
Ondenkbaar in de karakterloze
F1 anno 2011. De huidige F1-
coureurs vragen na de race aan
hun manager of hij zeker weet of
de kleur van de sponsorpet wel
staat bij het geverfde haar. En
die overwinningschampagne op
het podium spuit je met een
flauwe glimlach plichtmatig en
verveeld in het rond. Opdrinken
mag niet van je personal trainer,
dat past niet in het dieet. Dan
krijg je bovendien 100 sit-ups
extra aan de broek. Nee, de For-
mule 1 is braaf, saai en daardoor

voorspelbaar geworden. Vroeger
was de eredivisie van de auto-
sport écht beter.
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In 1960 volgde ik
Barney Clark bij het reclame-
bureau Campbell-Ewald op
als copywriter voor Corvette.

Dat betekende zes zwart-wit pagina's
per jaar voor autotijdschriften en race-
programmablaadjes, plus zes vierkleu-
renpagina's voor Sports Illustrated en
The New Yorker. Barney was de aller-
eerste copywriter voor Corvette en hij
deed zijn stinkende best om met zijn
reclameteksten vooral één man te
behagen: Zora Arkus-Duntov, de bril-
jante Russische ingenieur en tevens
geestelijk vader van de Corvette. Barney
dacht 'Ferrari' als hij over die vroegste
modellen schreef, maar typte 'Corvet-
te'. Ik had het veel makkelijker. Toen ik
copywriter werd, waren Corvettes
inmiddels veel betere auto's geworden.
Gewoonlijk ging ik eerst een stevig
stukje rijden over kronkelwegen in
bijvoorbeeld Lime Rock, Connecticut.
En na die rit ging ik er, nog enigszins
buiten adem van de opwinding, eens

goed voor
zitten en
schreef gewoon
op wat ik had
gevoeld tijdens
die rit over heu-
vels en door
bochten.

Na een aantal
maanden begon
ingenieur Arkus-
Duntov aardiger
tegen mij te doen.
Hij nodigde mij uit
in zijn kantoor in het
GM Technical Center
en liet mij een Corvet-
te zien die was uitgerust met de onte-
genzeglijk niet-sportieve tweetraps
Powerglide-automaat. Daarna gingen
we met deze coupé de kleine testbaan
achter Chevrolet Engineering op. En
ieder rondje opnieuw slaagde Duntov
erin almaar sneller rond te gaan. De
beide rechte stukken lagen zo dicht bij
elkaar, dat de verbindende 180-graden
bochten extreem krap waren. We
kwamen steeds dichter bij de grenzen
van Zora's stuurmanskunst, en ook bij
de grenzen van de Corvette. En toen
gebeurde het. In de meest noordelijke
bocht schoot de Corvette van de baan
en stoof het hoge gras in. Onkruid,
insecten en stof kwamen door de
ventilatieopeningen naar binnen en

bleven op onze zweterige
gezichten en ontblote armen plakken.
De auto ploegde nog enkele tientallen
meters voort als een dolgedraaide
landbouwmachine. Toen we eenmaal
stil stonden, zei Duntov met zijn typi-
sche Boris Badinov-accent: "We kun-
nen dit maar beter niet tegen onze
leidinggevenden zeggen." 

Ik werkte ook als consultant voor
Mercedes-Benz samen met David
Ogilvy, en voor Land Rover met Ho-
ward Gossage. Hoewel beide mannen
excentriek en tegendraads waren,
zouden ze nooit het lamlendige gedrag
van de reclamejongens zoals geportret-

teerd in Mad Men hebben getolereerd.
Een voorbeeld. Toen Ogilvy het Merce-
des-Benz account in de wacht sleepte,
reisde hij vervolgens naar Stuttgart af,
enerzijds om nader kennis te maken
met deze nieuwe, belangrijke klant,
anderzijds om te speuren naar 'gewel-
dig onbelangrijke details' die zich
wellicht zouden lenen voor geweldig
leuke kopij. Toen hij met ontwikke-
lingschef Rudolf Uhlenhaut onderweg
was in een Mercedes-Benz 600, vroeg

hij waarom deze Benz superieur
was aan het summum der luxe
automobielen, Rolls-Royce.

Uhlenhaut zei vervolgens: "Er
rijdt op dit moment een experi-

mentele, vrij revolutionaire trein
op het traject tussen München en

Ulm, met een kruissnelheid van
200 km/h. Wij rijden nu over de

Autobahn van München naar Ulm,
óók met een snelheid van 200

km/h; maar als ik nu zou besluiten
om snel even een bezoekje te bren-

gen aan mijn moeder, zou ik de
volgende afslag kunnen nemen en

een half uurtje over secundaire wegen
kunnen rijden om er te komen. Wat ik

zojuist heb geschetst, zou echter
onhaalbaar zijn als ik per trein reisde,
en een Rolls-Royce is domweg niet zo
snel."

Ogilvy en Gossage toonden aan dat
consumenten wel degelijk bereid
waren lange reclameteksten te lezen,
als ze maar boeiend en/of amusant
waren. Ze creëerden een landelijke
hype die leunde op de kunst van de
reclame om te verleiden en behagen en
waarbij het product er niet echt toe
deed. Hun pionierswerk legde de basis
voor de zogeheten Creative Revolution.
Die was echter aan de holle pakken en

David Davis, nestor van de Amerikaanse automo-
bieljournalistiek en gewaardeerd reclameman, haalt
herinneringen op aan het wereldje van de autore-
clame in de vroege jaren zestig van de vorige eeuw.

MMaadd MMaann
vveerrssuuss MMaadd MMeenn Mad men debuteerde op 19

juni 2007 in de Verenigde
Staten, en telt inmiddels
vier volledige seizoenen
met in totaal 52 afleverin-
gen. De serie is bedacht
door Matthew Weiner, die
bekend is van onder andere
The Sopranos en Becker.
Mad Men is de benaming
van de reclamemannen van
Madison Avenue in New York
City eind jaren 50. Naast
werkintriges staan vooral
het gezinsleven en bijbeho-
rende wrange situaties
centraal. Mad Men wordt
vooral geloofd om zijn oog
voor details en uitstraling.
De serie speelt zich af in het
New York City van de vroege
jaren 60 en draait om de
medewerkers van het fic-
tieve reclamebureau Ster-
ling Cooper, gelegen aan
Madison Avenue. Centraal
staat Don Draper, een van
de belangrijkste medewer-
kers van het bedrijf. De
serie toont ook de verande-
ringen van de sociale mores
in de Verenigde Staten, en
de reclamewereld in New
York begin jaren 60. Het is
een wereld waarin iedereen
de hele dag drinkt, rookt en
vreemdgaat.

De serie 
Mad men

gedienstige babes in Mad Men niet
besteed. Want hun sociale leven kostte
immers al teveel energie om nog se-
rieus werk af te kunnen leveren. Bo-
vendien vonden hun opdrachtgevers
die reclamegasten sowieso allemaal
maar klootzakken...


