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tekst Hans van Dijk*

De J van Je zal maar

Het ReclameArsenaal-alfabet over reclameklassiekers wordt samengesteld door Kees Sterrenburg.

Je zal maar in het onderwijs werken is
één van de beste advertenties ooit. Het
is ook één van de raarste advertenties
ooit.
Bij elk normaal bureau zit een artdirector die al tijdens het lezen van deze
tekst een fotograaf zou hebben gebeld.
De volgende dag zouden ze samen naar
een school zijn gegaan en binnen een
ochtend met een hele serie bruikbare
foto’s zijn teruggekomen.
In een moment van grote wijsheid is
besloten die foto’s niet te gebruiken,
omdat elk van de 35 zinnen in de briljante tekst al een foto is.
Een normale klant had bij de presentatie meteen gezegd: ‘Complimenten,
mannen, beetje lang maar echt heel

goed. Eén dingetje: moet er niet iets in
van een eh... handelings-perspectief?
Waar kan ik na het lezen heen met m’n
emoties?’
Ook de klant had gelukkig de wijsheid
om niet door te zetten en de lezer juist
even alleen te laten met dat mooie
gevoel.
Een normale ADCN-jury had bij het zien
van deze advertentie gezegd: ‘Dat jureren en uitreiken duurt nog heel lang,
weet je wat, we geven je nu vast de
hoogste prijs plus de copyprijs.’ Helaas,
het bleef bij een nominatie voor de
copyprijs, plus een zurig stukje van de
copyjury. Gelukkig was de SJP-jury wijzer en won de advertentie een gouden
magneet én de copyprijs.

Een bekentenis. Ik ben tekstschrijver,
maar heb de laatste jaren het geloof in
tekst verloren. Toen ik de J kreeg toebedeeld, wist ik ineens weer wat er gebeurde toen ik deze advertentie in de
krant tegenkwam. Ik begon bevooroordeeld: zal wel zo’n linksig goedebedoelingending zijn. Toen ik hem uit had,
wilde ik bijna zelf in het onderwijs gaan
werken. Ik heb hem nu weer een paar
keer gelezen, ga weer net niet in het
onderwijs werken, maar geloof wel
weer in tekst.
*Hans van Dijk is creatief directeur van
Skipintro.
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