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J
amesBond-acteurDaniel
Craig liet er inCasinoRoyale
geen twijfel overbestaan:ge-
schud,nietgeroerd,of an-
dersom–allemaal leukedi-
lemma’s,maarniet vooreen
geheimagentdiedewereld
moet redden. ‘Do I look like I
givedamn?’, antwoorddehij
opdevraagof zijnmartini
shakenor stirredwilde. Ikben

eenkerel, zo leekdeboodschap twee
films later zelfs, dusgeefmijmaarge-
wooneenbier.Heinekenbierwel te
verstaan.
Het is eenboodschapdiehetNe-

derlandsebiermerkgoedbeviel, zegt
sponsordirecteurHans-ErikTuijt van
Heinekennu.Wantookdit jaar inves-
teert zijnbedrijf miljoenen in Spectre,
denieuwsteBondfilmdievanaf no-
vember te zienzal zijn. ‘DezeBond-
campagnewordtgroter, endusook
duurderdanalle vorige.Deprecieze
bedragenkan iknietprijsgeven,maar
uit eenmarketingoogpuntkan ikwel
zeggendathetalhetgeldwaardzal
zijn.’Nualkomener specialeBond-
verpakkingenvanHeinekenuit; de
echtecampagne, inclusief commerci-
als in85 landen,brandt losop21 sep-
tember.
Heineken is al sinds TomorrowNever

Diesuit 1997betrokkenbijde James
Bond-films.Meestalginghetombe-
scheidencampagnes,maar rondom
de film SkyfallexplodeerdehetNeder-
landse reclamegeweld.Hetmerkbe-
taaldenaarverluidt60miljoeneuro

voordesamenwerking, in ruil voor
reclamespotjesmetacteurDaniel
Craigen,nietonbelangrijk, eenscène
waarinBondeenHeineken-flesje aan
zijnmondzet. Aldiepromotieen
commotie zorgde toenvooreenextra
groei van8,4procent indeverkoop,
zegtTuijt. ‘Wedoenditomdatwewe-
tendathetwerkt.’
JamesBondensluikreclamehoren

net zobij elkaarals SuskeenWiske
(die zelf overigensooknietwars zijn
vanproductplacement – zobereizenze
hunavonturennietgeheel toevallig
inKLM-vliegtuigenenrijdt Lambiek
niet voorniets ineenFord).DieAno-
therDaywerddoor teleurgestelde
fansal snelomgedoopt tot ‘BuyAno-
therDay’, inCasinoRoyalekwamde
inmiddelsgevleugeldedialoog ‘Is it a
Rolex? –No,Omega’ voorbij. Alsde

Britsegeheimagentnaast zijn licence
to killnog iets andersheeft, ishetwel
een licence to sell.
Hetbesef datde filmszijnuitge-

groeid totwereldwijdemarketing-
machines, vergelijkbaarmethetWK
voetbal endeOlympischeSpelen,be-
gintdanookbij steedsmeergrotebe-
drijven in tedalen. Skyfallhadspon-
sorovereenkomstenmetgigantenals
Coca-Cola, FordenProcter&Gamble.
Dit keer zijnerafsprakengemaakt
metTomFord, LandRover, Jaguar, Bol-
linger,Omega,AstonMartinenuiter-
aardSony,hetmoederbedrijf achter
deBond-films.
Eenvandezwaarstegewichtsklas-

senwaarinbedrijvenhet tegenelkaar
opnemen,draaitomdevraag:wat
gaatdenotoire zuipschuitBondei-
genlijkdrinken indenieuwste film?

Hetantwoorddaaropwerddit jaaral
meermalengegeven.Nudusdoor
HeinekenenonlangsdoorhetPoolse
wodkamerkBelvedere,dat eerderdit
jaar inLondenmetveelbombarieeen
blikbekendeBrittenopentrokom
‘eenspecialemededeling’ tedoen.
Ineenzaal vol ineerdere films inde

prakgeredenAstonMartins, speed-
botenenhelikopters, zeiCharles
Gibbs,de trotsedirecteurvanhet
wodkamerk,dat ‘hij’ eindelijk ‘ons’
gaatdrinken.VanWolfschmidt inhet
boekMoonraker, tot Smirnoff ineen
paar films,Absolut inNever SayNever
Again, Stolichnaya inAViewToAKillen
Finlandia inDieAnotherDay ishetnu
dusBelvedere in Spectre.
‘Voorons isditde idealekansom

ietsop internationale schaal tedoen’,
zegtGibbs. ‘Dezin shakennot stirred

staatheelhoog inde tophonderdvan
bekendste filmzinnenendankzij
deze investeringgaatdienuoverons.
Zo’nbeeld isnauwelijksop tebouwen
viaeengewonereclamecampagne.
Dit is alhetgelddubbel endwars
waard,datweet iknual.’
‘Bond is voorbedrijveneenaan-

toonbaargoede investering’, zegtook
RemmertvanBraam,eigenaarvan
eenvandesuccesvolstebondsites in
zijn soort: Jamesbondlifestyle.com, een
soort encyclopedievanvrijwel alles
watBondooitdroeg, consumeerdeof
gebruikte. ‘Almaandenvoorde
nieuwe filmuitkomt,praten fans
overwatvoor telefoonhij zalgebrui-
ken.Het isonderdeel vanhet spelge-
worden. Eenbelangrijkonderdeel.
Bond-fans tolererenhet consumen-
tismevandehoofdpersoonniet al-
leen, zeverwachtenhet zelfs. Zodra
Bondhetdrinkt, ishetofficieel, en
willenwijhetook.’
Het ispreciesdat effectwaaropHei-

nekendekomendemaandenhoopt,
net alsBelvedereoverigens. Tochzijn
de tweedrankmerkennietbangvoor
elkaar, zegtTuijt. ‘James isnueenmaal
eenmanvandewereld’, zegtTuijt, ‘en
diedrinkenverschillendedrankjes
opverschillendemomenten. Ikweet
nogniethoedeverhoudingstraks in
de filmis –overhet scriptheb ikniets
te zeggen–maareending is zeker: als
JamesBondophetwittedoekeen
biertjeopentrekt, dan isdat zeker
eenbiertjemethetHeineken-logo
erop.’

007, ’swereldsbesteverkoopagent
Rustige momentjes voor Daniel Craig met een flesje Heineken (links) en zijn iconische wodka-martini in de jongste James Bondfilm Skyfall uit 2012.

VolgensVanBraamvan
Jamesbondlifestyle.com is er ei-
genlijkmaar één vereiste voor suc-
cesvolle sluikreclame inBond-
films: eenmerkmoet bij de ge-
heimagent passen.Dat is lang niet
altijd het geval.Zo ging het een
keer faliekantmis toen007 in To-
morrowNeverDies uit 1997 een
DuitseBMWreed–not done, zei-
den vooral deBritse fans,die ove-
rigens ook beschaamdwegkeken

toen er inCasinoRoyale een Ford
Mondeo voorbij kwam.
Bond-ophef is van alle tijden. In
1977 leefden de fans nog volgens
één stijlregel: JamesBonddraagt
Rolex-horloges,want SeanCon-
nery draagt Rolex-horloges.Ver-
vangendemerken alsOmegawer-
den laterweliswaar schoorvoe-
tend geaccepteerd,maar over de
digitale SeikoQuartz LCdie Roger
Moore in TheSpyWhoLovedMe

droeg, zwijgen de echte liefheb-
bers nog altijd in alle talen.
Het recentste relletjewas over de
recentste film: puristen vonden
hetmaar niets dat Bond eenHei-
neken-flesje aan zijnmond zette in
plaats van zijn gebruikelijke
wodka-martini. ‘Overtrokken’, zegt
VanBraam,vooral omdat verderop
in defilmwel degelijk wodka-mar-
tini wordt gedronken.‘Verderop in
defilmdrinkt hij er in totaal zeven.’

Hetmoetnatuurlijkwel eenbeetjepassenbijJamesBond

Vanalleboodschappenwaar je JamesBondomkuntsturen, isdecommerciëleeigenlijkhet
interessantste. Steedsmeergrotewereldmerkendenkenerzoover.
Door Jarl van der Ploeg

Opname met Pierce Brosnan in een BMWZ8 voor TheWorld Is Not Enough (1999, links) en Roger Moore met zijn omstreden digitale Seiko in The SpyWho Loved Me (1977).


