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Hoofdstuk 1

De reclamepraktijk in het communicatieveld

1.1 Inleiding
Het is bijna onmogelijk om onze huidige samenleving voor te stellen zonder reclame. Bewust of onbewust wordt iedereen voortdurend geconfronteerd met allerlei reclame-uitingen. De kranten staan vol met advertenties.
Op de radio of de televisie komt een stroom van reclameboodschappen
voorbij, zowel op commerciële als niet-commerciële zenders. Reclameuitingen kunnen ook aangetroffen worden bij sportevenementen, in bioscopen, in de openbare ruimte, in het openbaar vervoer, op het internet of
in de lucht.
Reclame lijkt alomtegenwoordig. Toch is dit niet altijd zo geweest. Bij
een blik op foto’s van steden aan het begin van de twintigste eeuw blijken reclame-uitingen in de vorm van gevelreclame en op emailleborden
of uithangtekens weliswaar niet helemaal afwezig te zijn, maar ze zijn wel
tamelijk schaars. Een halve eeuw later, in de jaren vijftig, lijkt er al iets veranderd te zijn.
Bladerend in leggers van oude dagbladen blijkt dat het aantal advertenties aan het einde van de negentiende eeuw aanzienlijk is toegenomen.
Rond 1850 stonden er in verhouding tot een halve eeuw later nog niet
zoveel advertenties in dagbladen. De ontwikkeling bij het Amsterdamse
Algemeen Handelsblad (AH) is illustratief voor de opgang van het adverteren in Nederland gedurende de negentiende eeuw. 1 Het AH, dat in 1831
1
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Bij andere kranten deden zich vergelijkbare ontwikkelingen voor. Zie hiervoor hoofdstuk 5.
In dit proefschrift wordt de bronvermelding van de American Psychological Association
(APA), zoals voorgeschreven door de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, gevolgd. Een dergelijke aanpak leent zich naar
onze mening op sommige punten minder goed voor een verslag van een historisch onderzoek. Er is daarom gekozen voor een spaarzaam gebruik van noten, als aanvulling op de
APA-methode, zoals dat bijvoorbeeld in het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap (2005,
in 2012 in de veertigste jaargang verschijnend) wordt toegepast.Verder blijkt dat de auteursnamen onder andere in de reclamevaktijdschriften soms niet vermeld worden. Er wordt
dan volstaan met het vermelden van NN (Nomen Nescio: auteursnaam niet bekend), de
naam van het tijdschrift of de publicatie, de datum en het paginanummer of de paginanummers, indien van toepassing. In de reclamevaktijdschriften worden regelmatig mededelingen
gedaan zonder vermelding van de auteursnaam en de titel van de bijdrage. In dergelijke
gevallen wordt volstaan met het vermelden van de naam van het tijdschrift, de datum en het
paginanummer of de paginanummers, indien beschikbaar.

dagblad was geworden, bestond rond 1850 doorgaans uit vier pagina’s.
Hiervan waren ongeveer 1,5 tot twee pagina’s bestemd voor advertenties
met inbegrip van familieberichten. Advertenties voor boekaankondigingen en advertenties voor geneesmiddelen domineerden, terwijl advertenties voor manufacturen en kledingmagazijnen in opkomst waren.
Omstreeks 1860 verscheen het AH dagelijks met ongeveer zes pagina’s.
Hiervan waren 2,5 tot drie pagina’s gevuld met advertenties. Boekhandelaren en fabrikanten van geneesmiddelen vormden nog steeds verreweg de grootste groep adverteerders. Maar tegen het einde van de jaren
zestig van de negentiende eeuw begonnen de kleding- en stoffenmagazijnen de boekhandelaren en fabrikanten van geneesmiddelen als grootste adverteerders in te halen. De grootste adverteerders werden Adriaan
Schakel, Perry, Grand Magazin de Luxembourg en de Linnen Bazar. Daarnaast wonnen scheepvaartadvertenties en financiële advertenties sterk aan
belang.Tot 1867 was de groei van het aantal advertenties opgevangen door
het aantal pagina’s te laten toenemen. Maar in 1867 ging het AH over tot
een vergroting van het formaat, ondanks de nadelen die eraan verbonden waren. De dagbladzegelkosten, een zegelbelasting op dagbladen en de
daarin geplaatste advertenties, namen hierdoor immers toe. De afschaffing
van de dagblad- en advertentiezegelbelasting met ingang van 1 juli 1869
bleek een grote stimulans voor de advertentiereclame te zijn. Steeds meer
winkeliers gingen adverteren.Vanaf de laatste decennia van de negentiende
eeuw deed het merkartikel zijn intrede (Hermens, 1949, pp. 90-119).
Het toegenomen belang van het adverteren blijkt eveneens uit de toename van de advertentie-inkomsten van het AH. In 1833 bedroegen deze
8.650 gulden. Dit was 9,2% van de totale inkomsten van het AH. De overige inkomsten waren afkomstig uit abonnementen en losse verkoop. In
1847 waren de inkomsten al opgelopen tot 69.000 gulden. Het aandeel
van de advertentie-inkomsten ten opzichte van de totale inkomsten was
toen al opgelopen tot 31,5%. In 1881, na de afschaffing van de zegelbelasting, nam het bedrag van de advertentie-inkomsten verder toe tot 226.000
gulden. Dit beliep al meer dan de helft (52%) van de inkomsten van het
AH (Visser, 1953, p. 28, 157, 239). Voor het AH zijn geen verdere gegevens beschikbaar. Maar wat betreft andere dagbladen, zoals De Telegraaf, is
dit wel het geval. In 1900 had de in 18932 door Henry Tindal gestichte
De Telegraaf 125.165 gulden aan advertentie-inkomsten. Dit was 47% van
de totale inkomsten. In 1911 was het bedrag 252.715 gulden en waren de
advertentie-inkomsten goed voor 52% van de totale inkomsten. In latere
jaren groeiden de inkomsten uit advertenties spectaculair. In 1922 bedroegen ze 1,3 miljoen gulden en in 1930 was dit bedrag al opgelopen tot
4,3 miljoen gulden. In beide jaren maakten de advertentie-inkomsten 47%
van de totale inkomsten uit (Scheffer, 1976, p. 307, 337, 358).
Gedurende de periode tot de Tweede Wereldoorlog bleven de bestedingen aan advertenties, zij het met tijdelijke inzinkingen zoals tijdens de
2

Op 27 december 1892 verscheen een proefnummer. Vanaf 1 januari begon De Telegraaf
dagelijks te verschijnen (Scheffer, 1976, pp. 297-298).
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Eerste Wereldoorlog, verder groeien. Van den Brink (1987, pp. 516-518)
schat de brutoreclamebestedingen3 in Nederland in 1938 op 35,7 miljoen
gulden. Het grootste deel werd aan advertenties in dagbladen besteed (25
miljoen gulden). Dit is 70% van de totale bruto reclamebestedingen. De
totale bruto reclamebestedingen bedroegen volgens deze schatting 1,43%4
van het Bruto Binnenlands Product (BBP)5. In tweede helft van de twintigste eeuw zouden de advertentiebestedingen in absolute bedragen verder
blijven groeien.
Binnen anderhalve eeuw is Nederland veranderd van een land waarin
reclame nog nauwelijks een rol speelde in een land waaruit reclame niet
meer weg te denken is. De ontwikkeling in Nederland is niet uniek. In alle
landen van de westerse wereld is iets vergelijkbaars waar te nemen.
De westerse wereld is de laatste eeuwen in een transformatieproces
beland, waardoor het leven op tal van terreinen structureel veranderd is.
De bevolking nam in hoog tempo toe en concentreerde zich grotendeels
in de steden. Als gevolg van het industrialisatieproces veranderden de productie en de distributie van goederen, evenals de werksituatie van zowel de
fabrikant of koopman als van diens personeel. Er ontstonden steeds meer
bedrijven die voor een anonieme massamarkt gingen werken. De burgerij
kreeg steeds meer oog voor het belang van de arbeider als producent en
als consument. De inkomens van arbeiders namen geleidelijk aan toe. De
oude elite, zoals de adel en de patricische burgerij, kreeg steeds meer concurrentie van de lagere sociale klassen van voorheen. Ze werd eerst door
delen van de burgerij voorbij gestreefd. Later emancipeerden de arbeiders3

4
5
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Van den Brink komt tot dit bedrag door de reclamebestedingen in de dag- en nieuwsbladen, de publiekstijdschriften, de vaktijdschriften en de overige reclame deels te verzamelen en deels te becijferen en de cijfers vervolgens te sommeren.Van den Brink rekent voor
dat de betaalde oplage van de dagbladen in 1938/1939 uit ongeveer 2.032.000 exemplaren
bestond. Tegen een gemiddelde abonnementsprijs van 12,50 gulden per jaar zou dit een
bedrag van 25 miljoen gulden opleveren. Hij ging ervan uit dat de verhouding tussen de
opbrengsten uit verkoop van abonnementen en die uit advertenties ongeveer fifty-fifty
was. Hij baseert zich hierbij op Rooij (1956, p. 552), die vastgesteld had dat de advertentie-inkomsten in de periode 1948-1955 gemiddeld 51 procent uitmaakten van de totale
inkomsten van het Nederlandse dagbladbedrijf.
De advertentie-inkomsten bij de nieuwsbladen werden door Van de Brink becijferd op
tien procent (het percentage van na de oorlog) van de reclamebestedingen in de dagbladen,
dus 2,5 miljoen gulden. Het bedrag aan reclamebestedingen voor de publiekstijdschriften
zou eveneens 2,5 miljoen gulden zijn geweest. De algemene tijdschriften zouden hiervan 1,6
miljoen gulden voor hun rekening hebben genomen. Het aandeel van de programmabladen
werd geschat op 0,6 miljoen gulden.Voor bijzondere bladen, zoals de Haagse Post, Het Leven
en De Lach, rekende Van den Brink 0,3 miljoen gulden. Voor de vakbladen was dit volgens
Van den Brink 1,9 miljoen gulden.Voor de overige reclame, die uit bioscoopreclame, buitenreclame en affiches bestond, rekent Van den Brink met een bedrag van 3,8 miljoen gulden.
De schatting van het BBP is afkomstig van het CBS en bedroeg 2.499 miljoen gulden
(Smits & De Bie, 2001).
Het bruto binnenlands product (BBP) is de totale (geld)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).
Meestal wordt met dit begrip het bruto binnenlands product tegen marktprijzen bedoeld.
Het BBP is een maat voor de efficiëntie van de economie van een land en daarvan afgeleid,
ook voor een indicatie van de welvaart van de in dat land levende inwoners.

en boerenbevolking. Er ontstond ruimte voor opwaartse sociale mobiliteit.
Het oude normen- en waardenpatroon brokkelde onder invloed van deze
ontwikkelingen af. Er ontstond een steeds grotere kloof tussen de oude
mentaliteit en de nieuwe realiteit.
Reclame als relatief nieuw fenomeen riep gemengde gevoelens op bij
de bevolking. Afhankelijk van de positie die men innam werd reclame
bewierookt of verketterd. Standpunten die vóór reclame pleitten werden,
vooral als men er belang bij meende te hebben, weer snel verlaten als dit
beter uitkwam. De positie van de producent of distributeur van goederen en diensten (de reclamemaker) is hierbij het meest duidelijk. De steeds
verder toegenomen reclamebestedingen spreken boekdelen. Commerciële instellingen waren altijd kritisch als het om hun uitgaven ging. Als het
niets opleverde dan hielden ze op met reclame maken. Maar ook in die
wereld was steeds sprake van onzekerheid. Reclamemakers hadden al snel
door dat reclame niet op exacte wetenschap berustte. Elke reclame-uiting
vormde dan ook een experiment met een min of meer ongewis resultaat.
Er zijn voorbeelden bekend van reclamemakers die het belang van
reclame pijnlijk hebben ervaren toen ze in een optimistische bui dachten
dat ze geen reclame meer hoefden te maken voor hun producten. Het kon
leiden tot een drastische vraaguitval. Anderzijds was een positief resultaat
verre van zeker. Boekjes waarin tips gegeven worden over de wijze waarop
reclame gemaakt diende te worden, zijn voorbeelden van een positieve
houding ten opzichte van reclame. Maar dat ligt voor de hand, omdat ze
vaak geschreven werden door direct belanghebbenden bij reclame. Enkele
uit Nederland afkomstige voorbeelden hiervan zijn boekjes als Moderne
reclame: Gids voor groote en kleine zaken ten opzichte van het maken van reclame
in den uitgebreidsten zin des woords uit 1894 of het ABC voor den adverteerder
uit 1903. Een kritische houding ten opzichte van reclame bij de consumenten is niet altijd duidelijk. Wanneer consumenten zich bijvoorbeeld
verenigden in consumentenorganisaties, dan kon er een collectief geluid
hoorbaar worden. In de Verenigde Staten leidde dit bijvoorbeeld vanaf
1910 tot de Truth in Advertising-beweging: dit was een reactie van een
aantal advertising agencies op kritische geluiden uit de samenleving (Turner, 1952, pp. 206-235; Pope, 1984, pp. 202-226). De in 1911 opgerichte
Bond van Heemschut (Bond Heemschut, 2003) vertegenwoordigde een
kritisch geluid in Nederland. In het tijdschrift Heemschut nam de bond het
regelmatig op voor de bescherming van cultuurgoed en tegen reclame in
de buitenruimte. De bond protesteerde regelmatig bij gemeentes en provincies als ontsierende reclame de kop opstak. In veel gevallen waren ze
hiermee succesvol. De provincie Noord-Holland nam in 1912 als eerste een verordening aan tegen ontsierende reclame en verbood daarmee
buitenreclame in het landschap. Andere provincies volgden dit voorbeeld.
Noord-Brabant sloot de rij in 1935. Een groot aantal gemeenten vaardigden in deze periode eveneens verordeningen uit die gericht waren tegen
ontsierende reclame. In tal van plaatsen werden, vaak mede op initiatief
van de Bond van Heemschut, schoonheidcommissies opgericht die toezicht moesten houden op het lokale schoon (Schreurs, 1989, pp. 78-83).
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Individuele bezwaren van consumenten tegen reclame van voor 1940 zijn
in Nederland schaars. Maar tussen de regels door kan in literatuur en in
tijdschriften vaak wel een kritische ondertoon waargenomen worden.
Werkwijze en resultaten
Mijn onderzoek ben ik begonnen met het schrijven van het hoofdstuk
over de historiografie van de reclamegeschiedschrijving. Zo ontstond
een steeds duidelijker beeld van de literatuur en de ontwikkeling van de
reclame in de onderzochte landen. Ik veronderstelde dat de ontwikkeling in de Verenigde Staten en in Duitsland ook inzicht zou geven in de
ontwikkeling in Nederland. Nederland bevindt zich geografisch gezien
immers tussen Amerika en Duitsland in, waardoor er van een beïnvloeding vanuit de Amerikaanse en Duitse reclamepraktijk sprake zou kunnen
zijn. Mijn veronderstelling bleek terecht. Tegelijkertijd werd echter duidelijk dat de invloed van de reclamemakers in beide landen op de Nederlandse ontwikkeling lastig te bepalen was. Individuen kunnen weliswaar
beïnvloed zijn door publicaties uit de Verenigde Staten en Duitsland, maar
dat hoeft niet noodzakelijk op te gaan voor de gehele sector.
Geleidelijk aan ontwikkelde zich het idee dat de ontwikkeling van
advertentie- tot reclamebureau in Nederland, de Verenigde Staten en
Duitsland verschillende vergelijkbare stadia heeft doorlopen en zich op
de langere termijn in dezelfde richting ging ontwikkelen. Daardoor zou
aandacht voor fasering een geschikt denkraam kunnen zijn voor een vergelijking van de ontwikkeling in de drie landen. Daarbij zou gelet kunnen worden op de overeenkomsten en de verschillen tussen de landen. In
de Amerikaanse literatuur bleek een reeks van faseringen voor de Amerikaanse reclamegeschiedenis voorhanden te zijn. Deze faseringsverschillen
komen in hoofdstuk één uitvoerig aan de orde. Drie van de op fasering
gebaseerde modellen bleken elkaar aan te vullen en voor mijn onderzoek bruikbaar te zijn. Van deze drie modellen heb ik vier fasen afgeleid.
Elke fase heeft enkele onderscheidende kenmerken. Ze komen bij de uitwerking van de modellen van de verschillende auteurs in hoofdstuk één
schetsmatig aan de orde. De fasen kunnen gezien worden als het raamwerk
waarbinnen de specifieke geschiedenis van de verschillende landen zich
ontrolde. De omslagpunten van de onderscheiden fasen blijven arbitrair,
omdat de fasen niet helemaal homogeen zijn. Elke fase kent namelijk haar
voorlopers, volgers en achterblijvers. Sommige bureaus kozen er voor hun
werkzaamheden op de oude voet voort te zetten. Verder bleven de reclamebureaus de werkzaamheden, die ze als advertentiebureau verrichtten,
ook continueren. Uitgegaan is van een vraagstelling waarvan verschillende
subvragen afgeleid kunnen worden. Deze subvragen kunnen per fase verschillen. De verschillende vragen worden vaak expliciet, maar soms ook
meer impliciet uitgewerkt in de tekst.
Tijdens het onderzoek bleek dat er grote verschillen bestaan tussen de
beschikbare bronnen en de literatuur met betrekking tot de drie gekozen landen. De vragen konden daarom niet in elk land op dezelfde manier
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beantwoord worden. In hoofdstuk acht wordt bijvoorbeeld een typering
gegeven van de doorsnee-medewerker van een reclamebureau in de Verenigde Staten gedurende het interbellum. Deze typering is ontleend aan
literatuur die gebaseerd is bronnenmateriaal uit de onderzochte tijd. Dergelijke bronnen zijn voor Nederland en Duitsland niet beschikbaar. Voor
Nederland kan men terugvallen op biografische gegevens van een aantal
medewerkers van reclamebureaus. Ze geven weliswaar geen representatief
beeld voor de gehele sector, maar er ontstaat wel een indruk van de reclameprofessionals die in Nederland werkzaam waren. Biografische notities
zijn verspreid over de hoofdstukken in de tekst opgenomen. Verder zijn
beknopte biografieën van verscheidene personen die werkzaam waren in
de reclamewereld in bijlage vier bijeen gebracht. De biografische gegevens
vormen een eerste aanzet voor een typering van de doorsnee reclamemedewerker in Nederland. Verder onderzoek is nodig om een duidelijker
beeld te krijgen.Voor Duitsland is een typering bij gebrek aan beschikbaar
bronnenmateriaal nog lastiger.
Tijdens het onderzoek bleek dat weliswaar veel bronnenmateriaal in de
vorm van advertenties en andere reclame-uitingen voorhanden was, maar
dat archiefmateriaal van advertentie- en reclamebureaus geheel ontbrak.
In de Gids Reclamecollecties Nederland van Pim Reinders, in 2001 uitgegeven door de Stichting ReclameArsenaal6, worden tal van vindplaatsen
van bronnenmateriaal voor historisch onderzoek naar reclameuitingen
genoemd. Archiefmateriaal met betrekking tot de bureaus wordt echter niet vermeld: het is er gewoon niet. De gids is geactualiseerd eveneens raadpleegbaar op de website van het ReclameArsenaal. Wilbert
Schreurs stelt in zijn boek over de reclamegeschiedenis uit 1989 (p. 11) al
in beleefde bewoordingen vast, dat de reclamewereld niet zo nauwkeurig
met het historisch erfgoed is omgesprongen. De grote vernietiging moet
zich, volgens Joan Hemels (1992b), hebben afgespeeld in de jaren zestig,
toen de Nederlandse bureaus werden opgekocht door buitenlandse reclamegiganten en de trek vanuit de panden in de binnensteden (vooral die
van Amsterdam) naar de buitenwijken begon. Sinds het verschijnen van de
boeken van Schreurs (1989, 2001) en Reinders (2001) is aan de staat van
het bronnenmateriaal niet veel veranderd, getuige de internetsite van het
ReclameArsenaal. Reinders verklaarde het ontbreken van archiefmateriaal
6

Informatie over Stichting Het ReclameArsenaal kan gevonden worden op de website: http://
www.reclamearsenaal.nl/. De stichting is in 2001 ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Reclamemuseum (1975) en de stichting het Nederlands Reclamearchief (1981). De
oprichters van het Reclamemuseum in wording zijn in het begin van de jaren zeventig
van de vorige eeuw begonnen met het bewaren en verzamelen van reclamemateriaal.Verder
bracht het Nederlands Reclamearchief in de loop der jaren tal van Nederlandse affiches,
gericht op handel, nijverheid, industrie en diensten, bijeen.
Het ReclameArsenaal, het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (Nago) en het Affichemuseum in Hoorn werken aan een gezamenlijke website om hun collecties met in
totaal 80.000 afbeeldingen van Nederlandse reclame-uitingen en grafische ontwerpen te
presenteren. De website Adviz.nl krijgt ook een publieksdeel, waar bezoekers volgens het
wiki-model eigen werk en informatie aan de site kunnen toevoegen (Adformatie, 23 september 2010, p. 12).
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naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek in 2001 in een interview
in Het Parool als volgt: ‘Reclame is een onderdeel van de consumptiemaatschappij en die is per definitie vluchtig. Het zit reclamemakers niet echt
in de genen dingen die ze hebben gemaakt, te bewaren. Zeker vroeger
beschouwden zij hun werk vaak als van weinig betekenis. Daarbij wordt
er zoveel reclame gemaakt dat het moeilijk is voor bureaus om na te gaan
wat ze moeten bewaren en wat ze kunnen weggooien’ (Van Deijl, 11 juli
2001). Aanvullend eigen onderzoek naar archiefmateriaal van de bureaus
leverde niets op. Dit proefschrift is voor Nederland daarom gebaseerd op
vakliteratuur, archiefmateriaal, krantenartikelen en de reclamevakpers. In
de reclamevakpers werd regelmatig aandacht besteed aan de bureaus.
De situatie met betrekking tot het bronnenmateriaal blijkt in de Verenigde Staten en Duitsland niet veel beter te zijn dan in Nederland.
Belangrijke Amerikaanse publicaties, zoals van Pope (1983), Fox (1984)
en Marchand (1985), maken eveneens hoofdzakelijk gebruik van hetzelfde type bronnen als mij ter beschikking stonden. Dit geldt ook voor
de belangrijke Duitse studies van Redlich (1935), Heuer (1937), Weger
(1966) en Reinhardt (1993). Bij auteurs die wel een enkele keer gebruik
konden maken van primaire bronnen van de bureaus, zoals de notulen van
J. Walter Thompson, spelen deze bronnen een beperkte rol. Een voorbeeld
biedt het boek van Marchand uit 1985.
Per land en per fase is geprobeerd een samenhangend betoog te schrijven, waarin zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen de landen,
rekening houdend met het beschikbare bronnenmateriaal, voldoende tot
uiting komen. De faseringen van verschillende auteurs die in hoofdstuk
één schetsmatig voor de ontwikkeling in de Verenigde Staten werden uitgewerkt, zijn als uitgangspunt genomen voor de te onderscheiden fasen
van de drie gekozen landen.
In de teksten vinden regelmatig wisselingen van perspectief plaats. Zo
wordt aandacht besteed aan reclamecoryfeeën, en is er oog voor afzonderlijke reclamebedrijven, de complete sector en de relevante brancheorganisaties. Bovendien komen de opdrachtgevers van de advertentie- en
reclamebureaus soms in het blikveld. De economieën van de drie landen
zijn niet met elkaar vergeleken. Dit zou een onderwerp voor een economisch-historisch en/of bedrijfshistorisch onderzoek kunnen zijn. Bedrijven van goederen en diensten nemen doorgaans de initiatieven tot het
ontwikkelen en in de markt zetten van producten. De reclame volgt de
ontwikkelingen bij deze bedrijven.
Al in een vroeg stadium van mijn onderzoek was het de bedoeling de
definities van begrippen als reclame, publiciteit, marketing, propaganda en
voorlichting in het onderzoek op te nemen om uiteindelijk het begrip
reclame duidelijker te kunnen typeren. Aanvankelijk bestond het idee deze
begrippen vooral tegenover elkaar te plaatsen. Maar geleidelijk aan groeide
het inzicht dat de relevante begrippen in de drie landen steeds opnieuw
gedefinieerd werden en dat de definities van de verschillende begrippen
soms dicht bij elkaar lagen en elkaar soms overlapten. De begrippen bleken met andere woorden hun eigen definitorische geschiedenis te hebben.
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Dit gegeven rechtvaardigt een meer uitgebreide aandacht voor de dynamiek van de begripsomschrijvingen dan aanvankelijk was voorzien.
De hoofdstukken twee tot en met acht bestaan uit een overwegend
kwalitatieve analyse. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe groeide de sector
over de lange termijn? Het bronnenmateriaal voor een dergelijke analyse
bleek echter zeer onevenwichtig te zijn. De kwantitatieve ontwikkeling
van het aantal bureaus in Nederland kon wel gereconstrueerd worden.
Maar voor de Verenigde Staten en Duitsland waren veel minder gegevens
beschikbaar. Dit maakt een goede vergelijking lastig. De kwantitatieve
ontwikkeling van het aantal advertentiebureaus is in hoofdstuk negen
opgenomen.
Keuze uit invalshoeken
Reclamegeschiedenis kan vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd
worden. Bij het bestuderen van reclame als een vorm van massacommunicatie kan een communicatiemodel helpen om de plaats van de verschillende bij reclame betrokken partijen in het communicatieproces te
bepalen. Hierdoor kan het onderzoeksterrein gemakkelijker afgebakend
worden. Fauconnier (1995, pp. 52-52) definieert communicatiemodellen
als: ‘verbale of grafische schema’s waarin het communicatieproces op een
schematische, vereenvoudigde vorm wordt omschreven hetzij in een structureel, een dynamisch, een functioneel of een operationeel perspectief ’.
De meeste communicatiemodellen die in de wetenschappelijke literatuur voorkomen hebben betrekking op de communicatieprocessen tussen enkelingen of in kleine groepen. Sommige zijn specifiek ontwikkeld
met het oog op openbare communicatie als massacommunicatie of vanuit specifieke onderzoeksdomeinen, met speciale aandacht voor bijvoorbeeld degene die communiceert, voor de boodschap of voor de effecten.
Fauconnier schat dat er ongeveer vijftig van dergelijke modellen bestaan.
Stappers (1966) en McQuail & Windahl (1993) geven een uitgebreid
overzicht van dergelijke modellen. Het belang van deze schema’s voor
onderzoek en onderwijs wordt door de meeste auteurs sterk beklemtoond. Ze worden door Fauconnier ook wel researchmodellen genoemd.
De bedoelde modellen zijn niet allemaal even geschikt voor de afbakening van het advertentie- of reclamebureau als object van onderzoek in
het geheel van het reclamegebeuren. Sommige zijn te gecompliceerd en
leiden te veel af van het doel. Andere zijn ontwikkeld voor een specifiek
doel en binnen een bepaalde context. Dit maakt ze ook minder geschikt
voor ons doel. Om de gemaakte keuze te verantwoorden zal een beknopt
overzicht van een aantal van deze modellen gegeven worden.
Dennis McQuail (2005) heeft communicatiemodellen in een viertal categorieën ingedeeld, namelijk het transmissie- of transportmodel, het
rituele of expressieve model, het attentie- of publiciteitsmodel en het receptiemodel. De eerste groep modellen is sterk op de zender georiënteerd. James
Carey (1975) vat het als volgt samen: ‘(…) the main characteristic is “the
transmission of symbols over distance for purposes of control.” It implies
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instrumentality, cause-and-effect relations and one-directional flow.’ Dit
betekent een sterk instrumentele benadering, met oorzaak- en gevolg
relaties en een communicatiestroom in één richting, namelijk vanuit de
zender naar de ontvanger. De modellen worden ook wel als stimulus-response-modellen aangeduid. Een boodschap wordt via een medium aan
potentiële ontvangers ter beschikking gesteld. De rol van de ontvanger van
de boodschap is in het transmissiemodel doorgaans passief, hoewel sommige
auteurs de mogelijkheid van feedback open houden.
Het eenvoudigste en meest bekende communicatiemodel, de zogenaamde Lasswell-formule, behoort volgens de indeling van McQuail tot
de eerste categorie, die van het transmissiemodel. Volgens Harold Lasswell
(1948) kan een communicatieproces behandeld worden aan de hand van
vijf vragen. Deze corresponderen volgens hem met een vijftal studiegebieden die zijn weergegeven in schema 1.1.
Schema 1.1
De Lasswell-formule met de corresponderende studiegebieden
Vragen

Studiegebieden

Who?

Reclamemaker

Control analysis

Says what?

Inhoud van de reclame

Content analysis

In which channel?

Reclamedrager

Media analysis

To whom?

Onderwerp van de reclame

Audience analysis

With what effect?

Controle van het succes van de reclame of
het ontbreken ervan

Effect analysis

De kracht van het model van Lasswell is zijn eenvoud. Bovendien leiden
de studiegebieden op een vanzelfsprekende manier tot een reeks van vragen. Guido Fauconnier (1995, pp. 54-55) geeft een overzicht van de vragen
die hierbij aan de orde kunnen komen. Ze worden hieronder achter
eenvolgens behandeld.
Control analysis:
Wie creëert, selecteert of produceert de boodschap? Een individu? Een
groep? Wat vertegenwoordigt hij? Van wie of van welke groep is hij de
spreekbuis? Tot welke sociale categorie behoort hij (de positie van de
communicator in zijn omgeving)?
Welke invloed ondergaat de communicator vanuit zijn omgeving? Wat
zijn de sociologische, psychologische, technische en andere factoren die de
communicator beïnvloeden en die eventueel bepalend zijn voor de vorm
en de inhoud van zijn boodschap (het aspect van de sociale controle)?

22

Media analysis:
Welk kanaal of welke kanalen worden gebruikt en waarom? Deze vraag
richt de aandacht op de geschiedenis, de evolutie, de kenmerken, de structuur, de werking, de organisatie, het statuut en het belang van de massamedia en op hun onderlinge verhouding.
Audience analysis:
Wat zijn de kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken van de beoogde ontvangers (de doelgroep van de lezers, luisteraars, toehoorders, kijkers, toeschouwers enzovoort), hoe is hun samenstelling, hoe zijn hun opinies, hun
houdingen? Centraal staat hierbij de studie van de ontvanger in relatie tot
zijn sociale milieu.
Content analysis:
Wat zegt de communicator? Hoe zegt hij het? Hierbij ligt de klemtoon op
de studie van de inhoud en de vorm van het nieuws, van boodschappen
in de vorm van voorlichting, propaganda en reclame. Wat leert de inhoud
over de persoon en het sociale milieu van de communicator en over zijn
intenties en zijn verwachtingen? Geeft de inhoud aanduidingen over de
doelgroep(en) of over de effecten?
Effect analysis:
Wat is de werking, het effect van de communicatie op de kennis, de opinies, de houdingen, de gedragingen, de gevoelens, het onderbewustzijn
van mensen, individueel en als groep? Wat is het onmiddellijke effect, het
effect op korte termijn, het effect op lange termijn? Behalve het effect op
het individu of de groep gaat het hierbij ook om het effect op de gemeenschap. Bedoelde effecten en niet-bedoelde effecten kunnen worden
onderscheiden, althans voor onderzoeksdoeleinden.
De formule van Lasswell werd later door anderen, zoals George Gerbner
(1956), R. Braddock (1958), Henk Prakke (1968) en Gerhard Maletzke
(1963) verder verfijnd in verschillende andere op de zender, de boodschap,
het medium en de ontvanger gerichte modellen. Ze hebben met elkaar
gemeen dat de ontwerpers ervan de werkelijkheid gedetailleerder proberen te vatten dan Lasswell. De indeling van Gerbner houdt bijvoorbeeld
meer rekening met de psycho-sociologische situatie waarin de verschillende betrokkenen zich bevinden. Braddock (1958) heeft aan het model
van Lasswell twee belangrijke vragen toegevoegd, namelijk: ‘onder welke
omstandigheden’ en ‘met welk doel’ treedt de zender/communicator op?
Prakke heeft het voordeel van Lasswell (het kenmerk van eenvoud) met
dat van Gerbner (er wordt rekening gehouden met de psycho-sociologische situatie van zender en ontvanger) willen verenigen. Maletzke op zijn
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beurt probeert meervoudige verklaringen te vinden voor het proces van
massacommunicatie, terwijl andere auteurs eerder tot enkelvoudige verklaringen komen.
Een tweede categorie communicatiemodellen vormt volgens McQuail
(2005) het rituele model. Carey (1975) wees al op de alternatieve visie van
communicatie als ritueel, waarin communicatie geassocieerd wordt met
delen, deelname, saamhorigheid, goede omgang met elkaar en het aanhangen van een gemeenschappelijk geloof. De rituele visie is niet gericht op
de verspreiding van de boodschappen in de ruimte, maar op de duurzaamheid van de samenleving in de tijd. Niet de handeling van het verstrekken
van informatie, maar de bevordering van gedeelde overtuigingen staat op
de voorgrond. Het rituele model kan ook als een expressief model van communicatie getypeerd worden, omdat vooral op de intrinsieke tevredenheid
van de afzender (en/of ontvanger) en niet zozeer op het realiseren van het
instrumentele doel focust. Rituele of expressieve communicatie bestaat bij
de gratie van gezamenlijke afspraken en emoties. In sommige communicatiecampagnes (bijvoorbeeld in de politiek of reclame) worden de beginselen van rituele communicatie soms overgenomen en geëxploiteerd. Dan
wordt er gebruik gemaakt van krachtige symbolen en een latent beroep
gedaan op culturele waarden, saamhorigheid, mythen, traditie en dergelijke. Ritueel speelt een rol bij het verenigen en mobiliseren van sentiment
en actie. Voorbeelden van het rituele model kunnen worden gevonden
op het terrein van kunst, religie en publieke ceremonies en festivals. Joan
Hemels (2009) gaat in zijn boek Geloven in communicatie uitgebreid in op
rituele communicatie.
Behalve het transmissiemodel en de rituele modellen is er een derde invalshoek, die een ander belangrijk aspect van massacommunicatie belicht.
Dit kan aangeduid worden als het publiciteitscampagnemodel (display
and attention model). Vaak is het primaire doel van de massamedia volgens
McQuail (2005) het vangen en houden van visuele of auditieve aandacht. De media exploitanten bereiken daarmee een direct economisch
doel, namelijk het verkrijgen van inkomsten. De aandacht van het publiek
is interessant voor adverteerders en kan dus aan hen verkocht worden.
Het zoeken naar aandacht sluit aan bij het gebruik van de media door
het publiek dat de massamedia gebruikt voor afleiding, ontsnapping uit
de alledaagse sleur en tijdpassering. Mensen willen hun tijd soms aan de
media besteden om er de tijd mee door te komen. De relatie tussen zender
en ontvanger op basis van het display and attention model is niet per definitie passief of niet-betrokken, maar ze is moreel gezien eerder neutraal. De
geïnvesteerde tijd leidt op zich niet noodzakelijkerwijs tot de overdracht
of het scheppen van betekenissen. Het succes van de communicatie wordt
afgemeten aan het relatieve aandeel in de communicatiemarkt. Dit kan
door mediaorganisaties worden vertaald in een grotere kijkdichtheid en
hogere oplagecijfers en zo leiden tot hogere advertentie- en etherreclame
tarieven met als gevolg hogere reclame-inkomsten. Concurrentie om de
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aandacht kan zich zowel voordoen binnen een mediumtype (zoals in de
dagbladpers) als tussen verschillende media (zoals pers en omroep).
Het vierde type model dat McQuail onderscheidt, wordt gevormd door
de op de ontvangst (reception) gerichte modellen. Het ontvangermodel neemt nog meer afstand van het transmissiemodel dan de vorige twee
modellen. De essentie van de ontvangerbenadering is dat wordt geprobeerd vast te stellen hoe een ontvanger tot een betekenis van een boodschap komt. Boodschappen die via de massamedia worden verspreid zijn
in beginsel voor een verspreid publiek beschikbaar. Ze blijken verschillende betekenissen te hebben als ze door ontvangers geïnterpreteerd worden in hun specifieke context en cultuur.
De verschillende communicatiemodellen hebben met elkaar gemeen dat
ze gebruik maken van een indeling in zender, boodschap, medium en ontvanger. Deze indeling kan helpen de rol van de verschillende bij reclame
betrokken partijen een plaats te geven en wel in hun onderlinge relaties.
Alle door McQuail onderscheiden categorieën van modellen zouden
hierbij een rol kunnen spelen.Toch zijn ze niet allemaal even geschikt, bijvoorbeeld omdat ze teveel afleiden van het doel om de verschillende bij
reclame betrokken spelers ten opzichte van elkaar te positioneren. Het is
in het kader van het proefschrift niet de bedoeling vragen te beantwoorden, die te maken hebben met beïnvloeding. Bij alle behandelde modellen
staat deze benadering centraal. Het meest voor de hand liggend is te kiezen voor een simpel model dat zonder al teveel toelichting door iedereen
begrepen kan worden en toch recht doet aan het verschijnsel reclame en
de daarbij betrokken rollen en instituties. Het model van Braddock dat
voortborduurt op dat van Lasswell biedt een relatief eenvoudig kader dat
voor ons onderzoek voldoet. (Zie schema 1.2) Bij Braddock komt het element van beïnvloeding minder tot uiting dan bij Lasswell of één van zijn
andere navolgers.Verder blinkt zijn model uit in zijn eenvoud.
Als reclame vanuit de invalshoek van het communicatiemodel van
Braddock wordt benaderd, dan zijn de volgende invalshoeken van belang:
• de zender van de boodschap (de producent van goederen of diensten);
• het medium of drager van de boodschap (bijvoorbeeld de krant of het
affiche).
• de boodschap (bijvoorbeeld de advertentie) en
• de ontvanger van de boodschap (de consument).
Bovendien kan aandacht worden besteed aan de beroepsgroep van reclamemakers en hun (vak)organisaties. Ten slotte kan de wet- en regelgeving
rond reclame bestudeerd worden.
Wat betreft het medium kan nog het volgende worden opgemerkt. Het
is zoals Fauconnier (1981, pp. 46-47; 1995, p. 52) heeft betoogd een buitengewoon vage term die in veel betekenissen wordt gebruikt. In feite gaat
het hierbij om een object dat de boodschap draagt of kan dragen. Zo is
papier een informatiedrager. Het kan bij een medium echter ook gaan
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om een technisch middel dat het tot uiting brengen en waarnemen van
de boodschap via de zintuigen mogelijk maakt, zoals de pers, de radio, de
televisie, het affiche, de telefoon, de muur, enzovoort. Lastig is het gebruik
van het begrip medium bij communicatie tussen twee personen (faceto-face) communicatie. In het geval van correspondentie is de brief het
medium, maar bij direct contact zou daar geen sprake van hoeven zijn.
Schema 1.2
Communicatiemodel van de bij reclame betrokken partijen

Beroepsorganisatie
Who

Producenten
Handel

Beroepsorganisatie

Beroepsorganisatie

Says what?

Through which Medium

Tussenpersonen

Dagbladen
Nieuwsbladen
Tijdschriften
Affiches

Consumentenorganisatie
To Whom?

Consument

Advertentiebureau
Reclamebureau

Under what circumstances?
For what purpose?
Whit what effect?

Beperkt in scope
In scope

Bron: Braddock (1958, pp. 88-93). Braddock’s uitbreiding van de Laswellformule is vetgedrukt.

Het is niet de bedoeling om alle genoemde, laat staan alle denkbare, invalshoeken te onderzoeken. Een speciale positie aan de kant van de zender
wordt ingenomen door de advertentie- of reclamebureaus: ze spelen een
intermediaire rol tussen de reclamemakers en de reclamemedia. Centraal
binnen dit onderzoek staan deze tussenpersonen en intermediaire instituties. Ze kwamen vanaf de negentiende eeuw in alle westerse landen als
nieuwe beroepsgroep op. De positie die de tussenpersonen en hun ondernemingen innamen is in de loop van de tijd gewijzigd, zoals uit dit onderzoek zal blijken.
De andere invalshoeken worden niet helemaal buiten beschouwing
gelaten, maar ze nemen wel een ondergeschikte plaats in. Zo worden uitroepen in de betekenis van het aanprijzen van waren, de dorps- of stadsomroeper, uithangborden, buitenreclame in de vorm van opschriften op
muren, emailleborden, affiches in de buitenruimte, reclame op stations,
de exploitatie in de publieke ruimte zoals op bussen, trams of bij bus- of
tramhaltes, reclame op prentbriefkaarten, reclame op objecten zoals op
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kartonnenverpakkingen of op blik en reclamefolders, niet behandeld.7
Het economisch belang van deze reclamevormen was beperkt. Binnen de
totale mediabestedingen nam en nemen deze reclamevormen slechts een
klein deel van de reclamebestedingen voor hun rekening.Voor 1938 schat
Van den Brink (1987, pp. 516-518) de brutoreclamebestedingen voor bioscoopreclame, buitenreclame en affiches op 43 miljoen gulden. Dit is 10,8
procent van de totale brutoreclamebestedingen van dat jaar. Het aandeel
van de buitenreclame in de totale brutoreclamebestedingen is momenteel
ongeveer vier procent (Van Velzen, 6 april 2011).
1.2 Probleemstelling
Rekening houdend met de vraag naar de veranderingen binnen de
reclame tegen de achtergrond van het transformatieproces dat de westerse
samenleving gedurende de afgelopen anderhalve eeuw heeft doorgemaakt,
kan de volgende tweeledige probleemstelling geformuleerd worden:
1. Hoe en wanneer is het advertentiebureau in Nederland ontstaan en hoe
verhield zich de ontwikkeling ervan vanaf de negentiende eeuw tot aan
de Tweede Wereldoorlog tot die in de Verenigde Staten van Amerika en
in Duitsland?
2. Hoe en wanneer ontwikkelde het advertentiebureau zich tot reclamebureau in Nederland, de Verenigde Staten en in Duitsland? Wat waren
de overeenkomsten en verschillen in de ontwikkeling in deze landen?
Beide met elkaar samenhangende deelvragen zullen beantwoord worden
door het onderzoek naar de ontwikkeling van het advertentiebureau tot
reclamebureau te richten op de overeenkomsten en de verschillen in de
drie landen. De veronderstelling is dat het onderzoeken van de ontwikkeling in de Verenigde Staten en in Duitsland een duidelijker zicht kan geven
op de specifieke ontwikkeling in Nederland, evenals op beïnvloeding van
de Nederlandse situatie vanuit de beide genoemde landen. Interessant
daarbij is dat de Verenigde Staten een Angelsaksische traditie kent, terwijl
Duitsland tot de continentaal-Europese cultuur behoort. De comparatieve aanpak kan duidelijk maken, welke invloeden de Nederlandse reclamewereld heeft ondergaan. Bij de drie gekozen landen is wel sprake van
7

Over verschillende van de genoemde reclamevormen zijn publicaties verschenen. Zo is
er bij verschillende gemeenten in Nederland belangstelling ontstaan voor het behoud van
gevelreclames. Dit resulteerde ondermeer in restauratieprojecten en in de documentatie
van gevelreclames in verscheidene publicaties, zoals over Den Haag (Mast,Overduin & De
Rook, 1979; Duivesteijn, Kleinegris, Lange, & Rosenberg, 1991), Leiden (Roovers, 1993),
Kampen (Adema, 1997), Utrecht (De Keijzer, Van der Leeden, Nuwenhuis & Vos, 2007).
Over emailleborden is in Nederland gepubliceerd door Stakenborg en Zadelhof (1980),
Nijhof (1986) en Anstad, Kaper, Kister en Schildkamp (2003). Over blik als verpakkingsmateriaal is naar aanleiding van een tentoonstelling in het Historisch Museum Deventer in
2010 een publicatie verschenen van Simon Thomas,Van der Weg en Boissevain. Prentbriefkaarten met het thema reclame zijn zeer zeldzaam. Enkele voorbeelden staan in een boek
over de Nederlandse prentbriefkaart van Ruyters en Voet (1996).
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verschillende grootheden. De Verenigde Staten is een werelddeel, terwijl
Nederland in omvang te vergelijken is met een kleinere staat. Duitsland
neemt een tussenpositie in.
De keuze voor de Verenigde Staten en Duitsland kan verder verklaard
worden vanuit het belang van beide landen voor Nederland. De Verenigde
Staten liep in het tijdperk van massaproductie en massaconsumptie voorop.
Europa zou volgen. De groeiende economie bracht welvaart en een uitgekiende reclame wakkerde de kooplust aan. De nieuwe welvaart leidde
tot groot vertrouwen in het kapitalistische stelsel en versterkte de mythe
dat de Verenigde Staten het land van de onbegrensde mogelijkheden was.
Medio jaren twintig van de twintigste eeuw nam de Verenigde Staten bijna
de helft van de wereldproductie voor zijn rekening (Rompuy, 2008, p. 13).
Ook Nederlanders was de groeiende voorspoed in de Verenigde Staten
en de rol die de reclame daarbij speelde niet ontgaan. Duitsland was een
belangrijke handelspartner van Nederland. Beide landen, de Verenigde Staten en Duitsland, hebben met elkaar gemeen dat voor de te onderzoeken periode voldoende onderzoek naar de reclamegeschiedenis verricht is.
Andere landen die eveneens in aanmerking zouden kunnen komen, zoals
Engeland en Frankrijk, worden grotendeels buiten beschouwing gelaten.
De door Fauconnier (1995) in verband met control analysis en media analysis
geformuleerde vragen krijgen de nodige aandacht. Het advertentiebureau
neemt in dit communicatiegebeuren een plaats aan de kant van de zender
van de reclameboodschappen in. Vragen die met control analysis te maken
hebben, kunnen zo aan bod komen. Het reclamebureau prositioneert
zich meer aan de kant van het medium. In dat geval zullen vragen die met
media analysis te maken hebben meer aandacht krijgen.
De ontwikkeling van de advertentie- en reclamebureaus vond plaats
binnen de politieke, economische en culturele context van de tijd. Steeds
wanneer dit relevant is zal hieraan aandacht worden geschonken. De partijen (de reclamemakers en de media) waarmee de advertentie- en reclamebureaus samenwerkten, worden niet helemaal buiten beschouwing
gelaten, maar ze worden niet uitputtend behandeld. De ontwikkeling
van advertentiebureau tot reclamebureau kan beschouwd worden als een
vorm van professionalisering. In dit onderzoek wordt van een gebruikelijke definitie van professionalisering uitgegaan. Professionalisering wordt
opgevat als het geheel van activiteiten die leiden naar vakmanschap en de
verdere ontwikkeling van het vakmanschap. Vakmanschap betekent niet
alleen dat het vak in technisch opzicht goed wordt beheerst. Het gaat
ook om de wijze waarop iemand zijn vak beoefent en zichzelf steeds verder verbetert. Professionalisering kon bereikt worden door van elkaar te
leren binnen de bureaus. Maar het was ook mogelijk om ervaringen met
elkaar te delen buiten de bedrijven (De Jager & Mok, 1978, p. 51, 281). De
vroege beoefenaars van het reclamevak hebben zich het vak grotendeels
zelf in de praktijk van alle dag eigen moeten maken. Andere aspecten van
professionalisering zijn de organisatiegraad en het ontstaan van beroepsorganisaties. De reclamewereld maakt hierop geen uitzondering. Beide
onderwerpen zullen impliciet aan de aan de orde komen voor zover ze
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van belang zijn voor de ontwikkeling van het advertentiebureau tot reclamebureau.
De onderhavige studie bestrijkt een lange periode: vanaf de eerste
helft van de negentiende eeuw, toen de eerste advertentiebureaus ontstonden, tot 1940. Zowel het begin als het eindpunt van deze studie is
misschien arbitrair. Zo wordt er voor het onderzoek naar de voorlopers
van het advertentiebureau teruggegaan naar Frankrijk in de zeventiende
en Duitsland in de achttiende eeuw.Voor het einde zou bijvoorbeeld ook
gekozen kunnen worden voor 1960 als begrenzing in de tijd, omdat de
reclamebureaus rond deze tijd nieuwe wegen insloegen. Zo deed eind
jaren vijftig van de twintigste eeuw het begrip marketing zijn intrede in
de Nederlandse reclamewereld. Ook werden verschillende reclamebureaus aan het begin van de jaren zestig overgenomen door Amerikaanse
bureaus (Schreurs, 2001, pp. 240-244).Toch is er niet voor het jaar 1960
als eindpunt gekozen. Het begin van de Tweede Wereldoorlog markeert
een duidelijke cesuur in de twintigste eeuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de reclame in Nederland en Duitsland op een laag pitje te
staan. Vanaf mei 1940 kreeg de reclamewereld met ingrijpende economische en politieke veranderingen te maken. Tegelijk met de pers werd de
advertentiewereld gelijkgeschakeld. Zo kwam er een belasting op advertentie-inkomsten. De bureaus moesten kleur bekennen: samenwerken
met de vijand of afhaken (Schreurs, 2001, pp. 127-147). Thema’s van goed
en kwaad gingen een rol spelen. Dit zou kunnen afleiden van de centrale
vraagstelling naar het ontstaan en de ontwikkeling van het advertentieen reclamebureau. Dit proces was, zowel in Nederland als in Duitsland, in
volle gang, maar nog niet afgerond. In de Verenigde Staten was het volgens
Pope (1983) aan het begin van de jaren twintig van de twintigste eeuw al
wel voltooid.Voor het bepalen van de positie van Nederland ten opzichte
van de Verenigde Staten en Duitsland, voldoet de grens van 1940.
1.3 Methode, opbouw, literatuur en bronnen
Methode
In deze studie wordt een relatief lange periode behandeld: deze begint
in de eerste helft van de negentiende eeuw en eindigt aan het begin van
de Tweede Wereldoorlog. Verder staat een ontwikkeling van drie landen centraal, waarvan er zich twee in West-Europa bevinden en er één in
Noord-Amerika gezocht moet worden. De opzet van deze studie is de
ontwikkeling van het advertentie- en reclamebureau in deze drie landen
gedurende langere tijd te vergelijken.
Een gebruikelijke methode binnen de geschiedschrijving om een ordening in de tijd aan te brengen is periodisering. Deze aanpak kan helpen,
om belangrijke keerpunten in de geschiedenis te markeren. Kenmerkend
voor een periode is dat er sprake is van een begin en een eindpunt. Dit
hoeft echter niet te betekenen dat een periode op een bepaald moment
begint of eindigt.Vaak zal er sprake zijn van een geleidelijke overgang van
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de ene periode in de andere. Wel voldoet elke periode aan één of meer
onderscheidende kenmerken. Dit betekent overigens niet dat een periode statisch is. Het aanbrengen van een periodisering is volgens Grossberg
(1996) een goed hulpmiddel om ontwikkelingen over een langere tijd te
kunnen bestuderen. Het kan ook een hulpmiddel zijn om ontwikkelingen binnen verschillende landen met elkaar te vergelijken. Als uitgangspunt
wordt hierbij genomen dat deze landen zich geheel of gedeeltelijk volgens
een vergelijkbaar patroon ontwikkeld hebben. Bij de geschiedenis van het
reclamebureau lijkt dit het geval te zijn. Daarom dient allereerst vastgesteld
te worden welke vorm van periodisering het beste aansluit bij het object
van onderzoek. Diverse auteurs hebben de reclamegeschiedenis vanuit
verschillende invalshoeken in perioden ingedeeld. Enkele uitzonderingen
daargelaten betreft het Amerikanen die een indeling vanuit een overwegend Amerikaans perspectief voorstellen. Dit biedt een goede invalshoek
om de ontwikkelingen in Nederland en Duitsland met die in de Verenigde
Staten te vergelijken. Om een gefundeerde keuze uit de verschillende indelingen te kunnen maken, wordt er een beknopt overzicht van gegeven. Een
drietal faseringen zal verder worden uitgewerkt, omdat ze gezamenlijk een
kader bieden, dat veel overeenkomsten heeft en leidt tot een eigen indeling.
Hollander, Rassuli, Jones & Dix (2005) hebben in een artikel getiteld
Periodization in marketing history een overzicht van indelingen voor periodisering binnen de marketing gegeven. Zij behandelen 33 verschillende
vormen van periodisering en presenteren hun indelingen vanuit verschillende invalshoeken, namelijk zowel vanuit de algemene economie en de
marketing als vanuit de reclame. Ze hanteren twee verschillende soorten
periodisering. Bij de eerste vorm speelt de zeer lange duur een rol, vanaf
de oudheid tot in de twintigste eeuw. Bij de tweede vorm van periodisering is de tijdshorizon veel korter. Hierbij gaat de aandacht uit van
bijvoorbeeld 1700 tot en met het heden. Binnen de periodisering die
teruggaat tot de oudheid vonden de vier genoemde auteurs een tweetal invalshoeken om de tijd in te delen, namelijk faseringstheorieën en
andere vormen van periodisering. De faseringstheorieën onderscheiden
zich naar hun mening van een indeling in perioden doordat daarbij sprake
is van een historische ontwikkeling die zich in verschillende stadia heeft
voltrokken. Bij deze lineaire theorieën speelt een idee van vooruitgang.
Dergelijke theorieën gaan terug op een school van Duitse historici uit de
negentiende eeuw (Holthoon, 1977). De schrijvers van het artikel vonden
vier faseringstheorieën waarin marketing een rol speelt.Verder noemen zij
tien studies waarin een periodisering werd gevonden, die verder teruggaat
in de tijd. Negentien besproken studies beslaan een kortere periode.
De schrijvers van het artikel uit 2005 stellen vast dat er geen grote overeenstemming bestaat over de indeling in perioden. Elke auteur hanteert
zijn eigen ordening. Zo is er bijvoorbeeld geen overeenstemming over
het tijdstip van het ontstaan van marketing. Sommige auteurs, zoals Dixon
(1996), Nevett (1991) en Twede (2002), situeren het begin van de marketing in de oudheid. Anderen zien hierin een geforceerde poging om
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een relatief recent fenomeen van oude wortels te voorzien. Zij zijn van
mening dat marketing op zijn vroegst tijdens de industriële revolutie ontstaan kan zijn. Een voorbeeld hiervan is Bartels (1976) die van mening
is dat marketing pas vanaf het begin van de twintigste eeuw is ontstaan.
Verder blijkt dat sommige auteurs zeer lange tijdsintervallen hanteren. Zo
delen Levett (1929) en Rostow (1965) de tijd in eeuwen in. Anderen, zoals
Jackson (1979) en Jones & Monieson (1990), hanteren juist zeer korte
tijdsintervallen: bij hen zijn de tijdseenheden soms korter dan tien jaar.
De periodisering in studies waarin de algemene economie centraal staat,
leent zich minder goed voor een onderzoek dat vooral over reclame gaat.
In een dergelijk geval is de invalshoek te breed. Een periodisering vanuit
de invalshoek van marketing is eveneens te weinig specifiek. Reclame kan
namelijk heel goed bestaan zonder dat er van marketing gesproken kan
worden. Het omgekeerde is overigens niet het geval: reclame is immers
een belangrijk onderdeel van de marketing. Vormen van periodisering
met zeer lange tijdsintervallen lenen zich niet goed voor het onderhavige onderzoek, omdat het reclamebureau nauwelijks een eeuw bestaat.
Indelingen in korte tijdseenheden zijn eveneens minder geschikt voor een
onderzoek naar de ontwikkeling van het advertentiebureau naar het reclamebureau. Ze beperken zich immers veelal tot de meer recente geschiedenis en vallen daarmee (ten dele) buiten het kader van deze studie.
Van de studies die een periode van enkele eeuwen beslaan zijn er vijf specifiek aan reclame in de Verenigde Staten gewijd. Het gaat hierbij om publicaties van: Fox (1984), O’Quinn, Allen & Seminiok (2002), Pope (1983),
Pollay (1985) en Gross & Sheth (1989). Ze worden in het artikel van Hollander, Rassuli, Jones & Dix niet uitgebreid behandeld: volstaan wordt met
een tijdsbalk. De bedoelde publicaties hebben met elkaar gemeen dat de
reclame in de Verenigde Staten er centraal in staat. Het boek van O’Quinn,
Allen & Seminiok kan als een reclamehandboek getypeerd worden, terwijl
de andere werken afkomstig zijn van vakhistorici. De boeken van Fox en
Pope zijn uitgebreide studies over reclamegeschiedenis waarin advertenties en de reclamebureaus een centrale plaats innemen. In de artikelen van
Pollay en Gross & Sheth wordt een kwantitatieve analyse uitgevoerd op
basis van advertenties in tijdschriften. Deze analyse beslaat bij beide artikelen een groot deel van de twintigste eeuw. De studies van Fox en Pope
behandelen een zelfde tijdvak: van ongeveer halverwege de negentiende
eeuw tot de jaren tachtig van de twintigste eeuw. De door hen gehanteerde
periodisering en onderwerpkeuze sluiten aan bij de gehanteerde vraagstelling van mijn onderzoek. De indeling van Pope wordt daarom hieronder
verder uitgewerkt. Leiss, Kline, Jhally & Botterill (pp. 148-149) geven de
onderstaande samenvatting van de indeling van Pope.
Pope deelt de reclamegeschiedenis van de Verenigde Staten in de volgende
drie periodes in:
De gilded age (1870-1890). Dit was de periode van regionale productie en distributie. Het was een periode van vroeg industriële ontwikkeling
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die leidde tot toenemende reclame, grotendeels in ouderwetse vormen. De
advertentiebureaus acteerden uitsluitend als space brokers (het systeem van
verpachten van advertentieruimte), want ze dienden vooral de belangen
van de gedrukte media. De groei van de reclame werd veroorzaakt door
nieuwe producten, waaronder farmaceutische specialiteiten, de opkomst
van warenhuizen en het opkomende belang van enkele nationale adverteerders van merkartikelen. Bedrijven maakten nog nauwelijks reclame en
de bureaus verkeerden nog in een rudimentair stadium van ontwikkeling.
De progressive era (1890-1920). Dit was de periode van uitbreiding van
massaproductie en de opkomst van de nationale merkartikelen. De brede
institutionele structuur van de reclame ontstond. De servicebureaus kwamen bij de ontwikkeling van nationale campagnes centraal te staan. De
zakelijke praktijken, de ethiek en de institutionele structuren van de
reclame werden alle opgezet en geregulariseerd. De reclame via de massamedia zoals kranten en tijdschriften nam sterk toe en werd steeds meer
beschouwd als een kenmerkende hefboom in de markt. Maar veel producenten bleven sceptisch wat betreft de wenselijkheid van productreclame
op grote schaal.
De modern era, Pope’s derde fase, beslaat het tijdperk van de marktsegmentatie. Het begint in de jaren twintig en loopt door tot in het heden.
Gedurende deze periode ontwikkelde de markt zich van productie voor
massaconsumptie (dat wil zeggen voor een ongedifferentieerde en onzichtbare groep van consumenten) tot een markt van productie tot verbruik in
een gestratificeerde markt. Deze markt werd en wordt nog steeds in toenemende mate bepaald door de consument die in relatief goed gedefinieerde
subgroepen georganiseerd is. Pope wijst er op dat aan het eind van de jaren
twintig van de voorbije eeuw het grootste deel van de belangrijke kenmerken van de moderne reclame-industrie al was bepaald. Hij wijst hierbij op
de rol van de reclamebureaus in de reclame, hun sterke banden met verschillende media en hun zakelijke praktijken, zoals de wijze van betaling. Zo
bleef voor adverteerders alleen de noodzaak marktsegmenten met toenemende precisie te bepalen en moesten de bureaus leren hoe ze dit moesten
aanpakken. Het ontstaan van nieuwe media zoals de radio en de televisie
zijn volgens Pope verder van gering belang voor de rol van de reclame of de
uiteindelijke betekenis ervan voor de hedendaagse markt gebleken.
Pope betoogt dat de ontwikkeling van de reclame vooral veroorzaakt
werd door de golf van reclame voor producten die zich op de nationale
markt richtten. De invloed die de praktijken van de bureaus, de relaties
met de media en de marketingtheorie hadden op de ontwikkeling van het
reclamebedrijf waren volgens hem minder belangrijk. Toen de bureaus
onder invloed van de ontwikkeling hun full service-concept ontwikkeld
hadden, was volgens Pope daarmee de ontwikkeling van het moderne
reclamebureau in de jaren twintig voltooid. Het reclamebureau zou daarna
vooral op latere ontwikkelingen in de media reageren.
In het boek van Leiss, Kline, Jhally & Botterill uit 2005 (pp. 153-160)
met de titel Social communication in advertising wordt vanuit een historische
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blik op de moderne reclame een culturele theorie ontvouwd. Het viertal
stelt de reclame in de Verenigde Staten centraal. De ontwikkeling van de
reclame wordt in vijf tijdvakken ingedeeld. De door Leiss, Kline, Jhally &
Botterill voorgestelde indeling krijgt geen vermelding in het artikel van
Hollander, Rassuli, Jones en Dix. De indeling in vijf tijdvakken van Leiss,
Kline, Jhally & Botterill levert het hierna volgende resultaat op:
In de eerste fase (1890-1925) stond volgens de vier genoemde auteurs
het product centraal. De kwaliteiten en voordelen van het product werden door middel van reclame via de gedrukte pers aangeprezen. De reclamebureaus hanteerden een eenvoudige argumentatie. Tegen het einde
van deze periode werd de tekst aangevuld met illustraties. Naar de consument van het product werd zelden verwezen. De reclame maakte meestal
gebruik van rationele argumenten en was sterk informatief.
De tweede fase (1925-1945) stond volgens Leiss, Kline, Jhally & Botterill in het teken van productsymbolen. Reclamebureaus die professioneler gingen werken, prefereerden het marketingconcept steeds vaker. Ze
steunden hierbij meer dan eens op resultaten van marktonderzoek. De
mogelijkheden van de radio als reclamemedium werden benut. Goederen
kregen een sociale basis voor consumptie in plaats van een functionele. Er
werd veel aandacht besteed aan niet-rationele symbolische motieven waarmee producten verbonden werden. Psychologische elementen zoals status,
geluk en glamour gingen een belangrijke plaats innemen. Dit gebeurde
veelal door producten in een natuurlijke of sociale context te plaatsen.
Producten werden bijvoorbeeld verbonden met de sterren van het witte
doek of met oude Europese adel waar de consument tegenop keek.
De derde fase (1945-1965) stond in het teken van de verpersoonlijking. Reclamebureaus droegen hun kennis en hun contacten met de
wereld van amusement die ze intussen verworven hadden, via de radio
en het tijdschrift over op het nieuwe medium televisie. Televisie werd al
snel het belangrijkste medium voor reclamecampagnes van merkartikelen van producten die op de nationale markt opereerden. Dergelijk artikelen vormden in veel gevallen de belangrijkste inkomstenbron voor
de reclamebureaus. De aandacht van zowel de creatieve-afdeling als de
onderzoeksafdeling van de reclamebureaus richtte zich nu helemaal op
de consument. De reclamebureaus waren op zoek naar een algemeen
psychologisch profiel van de gemiddelde consument. In verpersoonlijkte
reclame-uitingen werd een directe en expliciete relatie gelegd tussen het
product en de consument.
De vierde (1965-1985) was de fase van de marktsegmentering. Reclame
werd vanaf ongeveer 1965 gezien als een onderdeel van de marketingmix.
Daarbij werd een breed scala van technieken en media gebruikt. Reclame
werd niet meer gezien als het belangrijkste middel om de consumptie
van artikelen te bevorderen. Marktsegmentering kwam in het denken en
handelen van de reclamebureaus centraal te staan. Merk- of productsegmentatie werd toegepast op basis van de socio-economische kenmerken
en de levensstijl van consumenten. Op basis van de uitkomsten van marktonderzoek werd besloten hoe producten werden vormgegeven of welke
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media gekozen werden. Reclamebureaus konden hun reclamecampagnes
op deze manier nauwkeurig op specifieke groepen kopers richten.
De laatste, vijfde, fase loopt van 1985 tot heden. Deze fase wordt gekarakteriseerd met het woord ‘demassificatie’. Het is een periode waar
reclameboodschappen getypeerd kunnen worden met begrippen als:
authenticiteit, creativiteit en spel, zelfreflectie, diversificatie en de transformatie van het object waarvoor reclame wordt gemaakt.
De laatste indeling die in dit kader behandeld wordt is van de hand van
Miracle. Hij schreef in 1977 een artikel getiteld: An historical analysis to
explain the evolution of advertising agency services. Ook de door Miracle voorgestelde indeling is niet verwerkt in het artikel van Hollander, Rassuli,
Jones & Dix. Miracle deelt de geschiedenis van het Amerikaanse advertising
agency in zeven ontwikkelingsfasen in.
De pre-development fase begon volgens Miracle rond 1840 en duurde tot
ongeveer 1870. Een revolutie van vervoer, scholing en communicatie, die
in de Verenigde Staten rond 1840 plaatsvond, bracht economische, sociale en zakelijke veranderingen op gang. De Verenigde Staten begon zich,
hoewel het nog grotendeels een agrarische samenleving was, van een rudimentaire naar een geïndustrialiseerde economie te ontwikkelen. Kranten
begonnen steeds meer afhankelijk te worden van advertentie-inkomsten
toen ze qua aantal titels en pagina’s begonnen te groeien. Aan het begin
van de jaren veertig van de negentiende eeuw stuurden krantenuitgevers
vertegenwoordigers op pad, die als belangrijkste taak hadden advertentieruimte te verkopen. Al snel begonnen deze agenten zich zelfstandiger
op te stellen. Ze begonnen op te treden als space jobbers en space wholesa
lers. Hiermee wordt het pachten van advertentieruimte van kranten en
het doorverkopen aan adverteerders bedoeld. In de jaren vijftig en zestig
van de negentiende eeuw kwam het tot een belangenconflict tussen de
uitgevers en de reclamemakers. De agenten moesten de belangen van de
uitgevers (die de korting gaven) en de reclamemakers (die uiteindelijk de
korting betaalden) met elkaar proberen te verzoenen.
De fase van de space broker, advertentiemakelaar, begon rond 1870 en
liep tot ongeveer 1910. De meeste agenten waren in deze fase groothandelaren, makelaars, in advertentieruimte. Ze kochten grote hoeveelheden
advertentieruimte bij kranten in en verkochten die vervolgens in kleine
eenheden door aan adverteerders.
Miracle laat de standard services-fase rond 1910 beginnen. Gedurende
de eerste jaren van de standard services-fase kreeg het moderne reclamebureau vorm. Tegen het einde van de jaren twintig van de twintigste eeuw
behoorden mediaselectie, copywriting (tekstschrijven), art work (vormgeving) en onderzoek tot de basisfuncties van het reclamebureau. Tijdens
de jaren dertig en veertig gebruikten de bureaus nieuwe technieken en
analysemethoden om zo het consumerende publiek beter te leren kennen.
Steeds meer bureaus gingen in op verzoeken van adverteerders om additionele service, zodat de dienstverlening zich verder uitkristalliseerde.
De marketing service-fase ontstond volgens Miracle rond 1950. In de
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jaren vijftig van de voorbije eeuw kwam steeds meer het accent te liggen
op de rol van de consument bij de begeleiding van marketingactiviteiten.
De bureaus begonnen gedurende deze periode marketingdiensten aan hun
klanten te leveren. Ze werden op deze manier een soort partner bij de
marketinginspanningen van hun cliënten. Zo ontstonden inniger banden
tussen de bureaus en het topmanagement van de klanten. Aan het begin
van de jaren zestig konden de meeste grote bureaus zich als ‘full service’
bureaus presenteren, omdat ze een breed scala aan marketing- en reclamedienstverlening aan hun clientèle aanboden. Het marketingconcept impliceert een klantgerichtheid en een organisatie die zich volledig richt op het
tot stand brengen van deze oriëntatie.
De vijfde fase kwam volgens Miracle rond 1960 tot ontwikkeling. Hij
typeert haar als de multinational service-fase.Vanaf 1960 gingen steeds meer
reclamebureaus hun werkzaamheden uitbreiden naar het buitenland. Zij
traden daarmee in het voetspoor van de multinationale ondernemingen.
Zij zetten deze stap uit concurrentieoverwegingen, om rekening te houden met de wensen van hun klanten en op grond van optimistische economische verwachtingen. Tegen het einde van de jaren vijftig waren er
meer dan vijftig multinationale bureaus met een thuisbasis in de Verenigde
Staten. Deze bureaus waren in staat oplossingen te vinden voor complexe
communicatieproblemen die inherent waren aan het maken van reclame
voor klanten in verschillende buitenlandse markten.
De zesde fase begon rond 1965 en krijgt van Miracle het etiket specialized service-fase. De reclame in de jaren zestig wordt wel aangeduid
als de creative era. In deze periode werden toonaangevende bureaus zoals
Dolyle, Dane, Bernbach en Ogilvy & Mather geleid door mensen met
een creatieve oriëntatie. De wijze waarop reclame gemaakt werd stond
centraal. Het hanteren van objectieve argumenten bij de keuze van effectieve reclame maakte plaats voor een subjectieve benadering. De creatieve
medewerkers werden als supersterren in het industriële spotlight geplaatst,
hoewel een dergelijke houding in het midden van de jaren zestig niet
algemeen was. In die tijd verlieten veel creatieve medewerkers de grote
bureaus om hun eigen onafhankelijke creative boutiques te beginnen. De
oriëntatie van de reclame richtte zich op het creatieve aspect en een toegenomen behoefte van de adverteerder om zijn product te onderscheiden
van dat van concurrenten en de successen van creatieve boetieken. Al deze
factoren bevorderden een groeiende vraag naar diensten die zich kenmerkten door creativiteit. De primaire taak van creatieve reclamemakers
was het creëren en vormgeven van advertenties. Onderzoek, mediaselectie en andere gerelateerde vormen van dienstverlening werden de verantwoordelijkheid van de adverteerder zelf. Ook werden dergelijke taken wel
uitbesteed aan andere onafhankelijke specialisten door de creative shop. In
de jaren zestig begonnen sommige adverteerders eigen creatieve eilanden
binnen hun eigen bedrijf in te richten, zodat ze slagvaardiger konden reageren op de snel veranderende behoeften van de consumentenmarkt. De
daling van de dienstverlening van de reclamebureaus stond haaks op de
lange termijntrend.Vanaf het begin van de twintigste eeuw waren immers
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steeds nieuwe verfijnde diensten voor de adverteerders ontwikkeld.
De flexible service-fase ontstond volgens Miracle vanaf ongeveer 1969,
toen adverteerders en bureaus verdere aanpassingen van hun marketingen reclamefuncties doorvoerden. Sommige adverteerders ontwikkelden
zich in de richting van voortgaande integratie van deze functies in hun
eigen organisatie om daardoor de controle op hun reclameactiviteiten te
versterken. Zij coördineerden de verschillende taken en gaven leiding aan
gespecialiseerde dienstverleners van buitenaf zonder hulp van reclamebureaus. Andere adverteerders kozen er juist voor terug te keren naar de full
service reclamebureaus zoals dat in het verleden het geval was geweest.
Velen kozen er echter voor flexibel tussen deze twee uitersten door te
laveren. Er waren verschillende oorzaken voor de ontwikkeling in een
richting die typerend is voor de flexible service-fase. Hierbij kan gedacht
worden aan de toegenomen verfijning in de verwerking van de marktgegevens en het informatiemanagement bij cliënten. Bovendien verlangde
de consumentenbeweging van adverteerders reacties op ontwikkelingen
in de samenleving. De nieuwe wetgeving en de activiteiten van regulerende toezichthouders maakten het steeds moeilijker winstgevend te
werken. Deze omstandigheid droeg bij tot een toegenomen druk in de
reclamewereld om efficiënt en kostenbewust te gaan werken.
De faseringen van de verschillende auteurs die hierboven zijn behandeld,
worden in schema 1.3 nog eens overzichtelijk weergegeven. Opvallend
is hoe de indeling van Pope (1987) in het artikel van Hollander, Rassuli,
Jones & Dix (2005) heel anders wordt geïnterpreteerd dan het geval is in
de publicatie van Leiss, Kline, Jhally & Botterill (2005). De reden hiervan
kan zijn dat Pope geen duidelijk beeld van zijn indeling geeft. De indeling waarbij de tijd voor de Tweede Wereldoorlog verdeeld wordt in drie
fasen, namelijk de gilded age (1870-1890), de progressive era (1890-1920) en
de modern era (van 1920 tot vandaag) sluit goed aan bij de indeling van Fox
en die van Leiss, Kline, Jhally & Botterill. Zij allen hanteren grotendeels
dezelfde indeling voor de periode van 1870 tot aan de Tweede Wereldoorlog als Pope. De indeling van Miracle (1977) wijkt het meest af van die
van Pope, Hollander, Rassuli, Jones & Dix en Leiss, Kline, Jhally & Botterill. De ontwikkeling die Miracle schetst ligt wel in lijn met de andere
drie indelingen, maar hij kiest wel andere omslagpunten. Een en ander
hangt samen met de invalshoek die hij kiest. Miracle kiest namelijk voor
periodes waarin een bepaalde verschijningsvorm van het reclamebureau
de overhand had, terwijl Pope, Fox en Leiss e.a. meer het accent leggen
op het element verandering in de economie met de daaruit voortvloeiende andere vormen van dienstverlening. Fox (1984) maakt een indeling
in vijf perioden. Hij voegt een periode toe die voorafgaat aan de doorbraak van het advertising agency. Verder splitst hij het interbellum in twee
delen: de jaren twintig van de advertising Boom en de jaren dertig van de
depression. Vanuit het standpunt van Pope is deze opdeling niet nodig. Hij
stelt dat het reclamebureau in zijn definitieve vorm al in de jaren twintig
bestond. Het reclamebureau zou zich tijdens het interbellum alleen maar
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hebben aangepast aan de veranderende omstandigheden. In zijn vorm en
functies zou het nadien echter niet meer veranderen. De keuze van Fox
valt wel te begrijpen omdat het interbellum in de Verenigde Staten voor
de reclame een zeer dynamische tijd was. Het was een periode van economische opgang, vooral vanaf 1926 tot 1929, die werd gevolgd door een
periode van diepe economische crisis. De reclamewereld in de Verenigde
Staten anticipeerde hierop met tal van innovaties, zowel in de manier van
werken binnen de bureaus als naar buiten toe, bijvoorbeeld door de keuze
van de media.
In deze studie wordt de indeling in vier fasen die aansluit bij Pope, Fox en
Leiss, Kline, Jhally & Botterill als uitgangspunt genomen. De indeling voor
de ontwikkeling in de Verenigde Staten ziet er als volgt uit:
1. 1800-1870: De voorgangers van het advertentiebureau.
2. 1870-1890: De opkomst van het advertentiebureau.
3. 1890-1920: De opkomst van het reclamebureau.
4. 1920-1940: Het ontstaan van het moderne reclamebureau.
In dit proefschrift worden per fase verschillende subvragen behandeld.
Hieronder worden ze beknopt aangeduid.
1. In fase één (de voorgangers van het advertentiebureau) staan de volgende subvragen centraal:
Wat waren de voorlopers van de advertentiebureaus? Wanneer ontstonden de eerste bureaus? Hoe verdienden de bureaus hun geld? Traden
daarin veranderingen op? Zo ja, waarom?
2. In fase twee (de opkomst van het advertentiebureau) komen de volgende subvragen aan de orde: Welke bureaus speelden een vooraanstaande rol in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland? Welke
werkzaamheden werden door deze spelers in het reclameveld verricht?
Welke rol speelden individuele personen hierbij? Hoe verdienden de
bureaus hun geld? Kwam daar verandering in? Zo ja, waarom?
3. De volgende subvragen staan in fase drie (de opkomst van het reclamebureau) centraal: Wie waren de belangrijkste sleutelfiguren bij de
ontwikkeling van advertentie- naar reclamebureau? Hoe verliep deze
ontwikkeling? Welke bijdrage leverden deze sleutelfiguren? Welke rol
speelden de brancheorganisaties in deze fase voor de ontwikkeling van
het reclamemaken? Hoe verdienden de bureaus hun geld? Veranderde
dit patroon? Zo ja, waarom?
4. In fase vier staat de ontwikkeling van het moderne reclamebureau in de
Verenigde Staten centraal. De volgende subvragen komen hierbij aan de
orde: Hoe kan de doorsnee reclamemedewerker gedurende het interbellum getypeerd worden? Welke personen en bureaus speelden een
leidende rol bij het ontstaan van het moderne reclamebureau? Welke
bijdrage leverden deze personen en de behandelde bureaus daaraan?
Hoe gingen de bureaus om met het nieuwe medium radio? Hoe reageerden ze op de economische crisis van de jaren dertig van de twintigste eeuw?
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Schema 1.3
Faseringen en faseverschillen in de Amerikaanse reclamegeschiedenis

Opbouw
De vier fasen worden hierna behandeld. Vanuit de indeling in vier fasen
volgt een thematisch afgebakende chronologische analyse per periode.
Voor elke fase wordt eerst de ontwikkeling van het advertentie- en reclamebureau in de Verenigde Staten geschetst. Hierbij gaat het steeds om de
hoofdlijnen, met veel aandacht voor concrete voorbeelden en personen
of bureaus die richtinggevend zijn geweest voor de ontwikkeling in de
Verenigde Staten. De ontwikkeling in de Verenigde Staten wordt vervolgens vergeleken met die van vergelijkbare instellingen in Duitsland en
Nederland. Hierbij is opnieuw gekozen voor een mengvorm van een thematische en een chronologische benadering. Binnen een periode worden
de drie landen naast elkaar behandeld. Door de ontwikkeling binnen een
periode per land afzonderlijk en chronologisch uit te werken wordt een
duidelijke samenhang naar tijd en plaats gewaarborgd. Vooral in reclamehandboeken bestaat soms de neiging de ontwikkelingen in verschillende
landen met elkaar te vermengen, waardoor het accent vooral op de overeenkomsten en minder op de verschillen komt te liggen. In dit proefschrift
is die valkuil bewust vermeden. Het gevolg daarvan is wel dat soms verschillende kortere tijdsperioden naast elkaar worden behandeld.
Na de synchrone analyse volgt een diachrone analyse: de analyse van
de lange termijn, van de grote lijn, waarin de vier dwarsdoorsneden in
het perspectief van een integraal ontwikkelingsproces worden geplaatst.
Schema 1.4 visualiseert de faseverschillen en maakt het verschil qua aanpak tussen de synchrone en diachrone analyse duidelijk.
Schema 1.4
Synchrone en diachrone analyse van de ontwikkeling van advertentie- tot reclame
bureau
Synchrone analyse per ontwikkelingsfase in de drie gekozen landen

Diachrone analyse

Verenigde Staten

Duitsland

Nederland

Voorlopers van het advertentiebureau

1800-1870

1800-1865

1800-1880

Ontstaan van het advertentiebureau

1870-1890

1865-1920

1880-1920

Opkomst van het reclamebureau

1890-1920

1920-1940

1920-1940

Ontwikkeling van het moderne
reclamebureau

1920-1940

na 1960

na 1960

Kwantitatieve
ontwikkeling van de
advertentiebureaus
door de jaren heen

Dit onderzoeksverslag bestaat uit negen hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk biedt een inleiding, waarin de probleemstelling en de verantwoording van de onderzoeksopzet is opgenomen. Daarna volgt hoofdstuk twee
waarin definities van het begrip reclame, in samenhang met de begrippen publiciteit, propaganda, marketing en voorlichting behandeld worden. Onderzocht wordt hoe deze begrippen in het verleden gedefinieerd
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werden en welke definities nu actueel zijn. Een volledige en uitputtende
behandeling van de begrippen wordt niet nagestreefd, maar het resultaat
van de verkenning is voldoende om meer inzicht te krijgen in de verschillen en raakvlakken tussen de verschillende modaliteiten van massacommunicatie.
In hoofdstuk drie komt de geschiedenis van de reclamegeschiedschrijving aan de orde. Achtereenvolgens wordt een historiografie van de reclamegeschiedschrijving in Verenigde Staten, in Duitsland en in Nederland
geboden.
De hoofdstukken vier tot en met acht staan in het teken van de synchrone analyse per geografisch gebied. In hoofdstuk vier wordt de periode
van de voorgangers van het advertentiebureau in de Verenigde Staten en
Duitsland, alsmede de opkomst van het advertentiebureau in beide landen
behandeld. In dit hoofdstuk worden fase één, die van de voorgangers van
het advertentiebureau, en fase twee, die van de opkomst van het advertentiebureau, verder uitgewerkt. Hoofdstuk vijf gaat over de opkomst van het
advertentiebureau en van zijn voorgangers in Nederland. In dit hoofdstuk
worden, evenals in hoofdstuk vier, fase één, die van de voorgangers van
het advertentiebureau, en fase twee, die van de opkomst van het advertentiebureau, in Nederland nader beschouwd. In de terugblik op dit vijfde
hoofdstuk wordt de ontwikkeling in Nederland ook in verband gebracht
met die in het buitenland. Hoofdstuk zes gaat over de opkomst van het
reclamebureau in de Verenigde Staten en Duitsland. In dit hoofstuk staat
fase drie, die van de opkomst van het reclamebureau, centraal. In hoofdstuk zeven gaat de aandacht uit naar de opkomst van het reclamebureau
in Nederland. In dit hoofdstuk neemt fase drie, die van de opkomst van
het reclamebureau, een centrale plaats in. In hoofdstuk zes en zeven wordt
bovendien duidelijk gemaakt, hoe onder invloed van de opkomst van het
reclamebureau de vorm en de inhoud van de reclameboodschappen voorwerp van zorg van de reclamebureaumedewerkers worden. Hun adviezen
en creatieve inbreng worden langzaam maar zeker door de adverteerder
geaccepteerd en gewaardeerd. Hoofdstuk acht beperkt zich hoofdzakelijk
tot de ontwikkelingen binnen de Verenigde Staten gedurende het interbellum. Fase vier, die van het ontstaan van het moderne reclamebureau, staat
hierbij centraal.
In het negende, tevens laatste, hoofdstuk wordt een diachrone analyse
van de kwantitatieve ontwikkeling van de advertentiebureaus in de drie
landen gepresenteerd. We besluiten met een slotbeschouwing waarin alle
ontwikkelingslijnen samenkomen.
Literatuur en bronnen
De ontwikkelingen binnen de reclamewereld in de Verenigde Staten en in
Duitsland worden aan de hand van literatuur behandeld.Voor de behandeling van de geschiedenis van de reclamebemiddeling in de Verenigde Staten is vooral gebruik gemaakt van publicaties van Pope (1983), Fox (1984)
en Marchand (1985). Voor de ontwikkelingen in Duitsland kwamen de
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studies van Redlich (1935), Heuer (1937), Weger (1966) en Reinhardt
(1993) in aanmerking. De publicaties van Redlich en Heuer zijn van voor
de Tweede Wereldoorlog. De auteurs konden dus soms nog gebruik maken
van inmiddels verdwenen archiefmateriaal.
De bronnen voor reclamegeschiedenis in Nederland zijn zeer onevenwichtig uit het verleden overgeleverd. Nederland kent, zeker in vergelijking met de Verenigde Staten en Duitsland, weinig literatuur over
reclamegeschiedenis. Daar staat tegenover dat een grote hoeveelheid
reclame-uitingen in de vorm van advertenties in dag, week- en nieuwsbladen, evenals in tijdschriften bewaard is gebleven. Dit geldt tot op zekere
hoogte ook voor affiches en emailleborden. Het zou een gigantisch karwei
zijn om op basis van dit bronnenmateriaal aan een representatief onderzoek naar reclamegeschiedenis te beginnen. Voor dit proefschrift is echter
een andere invalshoek gekozen, namelijk die van de organisatorische innovatie in de advertentiebemiddeling tussen adverteerders als opdrachtgevers
en de media. Wel zal in beperkte mate van het aangeduide materiaal
gebruik gemaakt worden.8 Verspreid over tal van Nederlandse archieven
zijn voorbeelden van allerlei reclame-uitingen bewaard gebleven in de
vorm van advertenties in dag- week- en nieuwsbladen en in tijdschriften,
maar ook als reclamefilms, reclamefolders en foto’s met reclame-uitingen
erop. Toch is er geen sprake van een samenhangende en representatieve
collectie. Veel van het beschikbare materiaal is opgenomen in de Gids
Reclamecollecties Nederland (2001), uitgegeven onder auspiciën van de
Stichting Het ReclameArsenaal. Het waardevolle materiaal van deze
instelling zal een enkele keer in het onderzoek betrokken worden.
Niet gedrukte bronnen in de vorm van
archiefmateriaal zijn slechts zeer beperkt
beschikbaar. Een echt archief van een advertentie- of reclamebureau is er bijvoorbeeld
niet. De bedrijven hebben weinig moeite
gedaan om hun eigen archieven te bewaren.
Maar in overheidsarchieven vindt men evenmin veel materiaal. Een reden hiervan kan zijn
dat reclame doorgaans geen zaak van de overheden was. Informatie over het advertentie- en
reclamebureau uit Nederland is vooral afkomstig van enkele (gedrukte) herdenkingsboeken, uit in tijdschriften en kranten afgedrukte Omslag herdenkingsboek van De la Mar uit
interviews en uit gegevens in literatuur. De 1930.
belangrijkste herdenkingsboeken zijn afkomstig van het advertentiebureau De la Mar. Het herdenkingsboek Een halve
eeuw advertentiebureau uit 1930 is voor een deel gebaseerd op de herinneringen van C.P.M.J. Schlick die op dat moment directeur was van het
8

Onderzoek in gedigitaliseerde kranten en tijdschriften heeft de meeste kans van slagen,
indien de onderzoeker heel gericht kan zoeken op basis van een duidelijke en beperkte
vraagstelling. Een geslaagd voorbeeld hiervan is het onderzoek van K. de Leeuw (1994) naar
kledingadvertenties in Tilburgse en Rotterdamse kranten tussen 1850 en 1990.
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Nederlandsch Telegraaf Agentschap. De schrijver ervan is niet bekend.
Het boekje bestaat uit 58 pagina’s en bevat ondermeer afbeeldingen van
originele stukken, foto’s van personeelsleden en advertenties die door De
la Mar verzorgd werden. In het boekje worden veel feiten vermeld, die
een betrouwbare indruk wekken. Een kwart eeuw later schreef Karel Sartory (1955) een tweede herdenkingsboek, getiteld: De vierde vrijheid. Deze
publicatie bevat ook beknopte bijdragen van J. Derks, W.G.J. Veenhoven9,
H.J.A. Hermens en W.A. Grollenberg. Het boek bestaat uit 303 pagina’s.
De publicatie bevat ook veel afbeeldingen van originele stukken, foto’s
van personeelsleden en advertenties die uit de koker van De la Mar kwamen. Sartory lijkt voor de periode tot 1930 sterk te leunen op het eerder
genoemde herdenkingsboek uit 1930. De periode erna heeft hij uit eigen
ervaring kunnen optekenen. Sartory hanteert een veel prozaïscher stijl dan
de schrijver van het herdenkingsboek uit 1930. Waakzaamheid ten aanzien
van de feiten is bij deze auteur wel geboden.
Er zijn talrijke gedrukte bronnen beschikbaar. Een belangrijke bron
voor onderzoek van de Nederlandse reclamegeschiedenis zijn de vaktijdschriften uit de reclamewereld. Hierbij kan gedacht worden aan tijdschriften van vóór 1940, zoals:
• De Ark.Tijdschrift voor Algemeene Reclamekunst (1911);
• De Bedrijfsreklame (1916-1921);
• De Reclame (1922-1937);
• Het Advertentie Bureau (1924-1932);
• Meer Baet (1928-1937);
• De 4 musketiers (1935-1937);
• Officieel Orgaan van het Genootschap voor Reclame (1932-1937) en
• Revue der Reclame (1937-1942).
Deze titels bevatten tal van bijlagen, zoals reclamebrochures, die als bron
kunnen dienen. Ook bevatten reclamevaktijdschriften van na de Tweede
Wereldoorlog vaak informatie over de periode die eraan voorafging. Het
gaat hierbij om de volgende vaktijdschriften:
• Revue der Reclame (1946-1972);
• VRI-Vorm (1949-1956);
• Revue der Reclame Expres (1963-1972);
• Kontekst (1973-1975);
• Ariadne (1946-1983) en
• Adformatie (1973-tot op heden).
Sinds februari 2010 kunnen veel jaargangen van genoemde tijdschriften
via internet geheel of gedeeltelijk op de website van het ReclameArsenaal
geraadpleegd worden. Een andere gedrukte bron vormt de reclamevakliteratuur van vóór 1940. Het betreft een beperkt aantal publicaties van
9
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Mr. W.G.J. Veenhoven (1900-1961) was van 1 september 1929 tot zijn overlijden op 12
maart 1961 – met een onderbreking in de jaren 1942-1945 – (algemeen) secretaris van de
vereniging De Nederlandsche Dagblad Pers (Hemels, 1983, p. 265).

doorgaans Nederlandstalige auteurs. Handboeken en studies over reclame
van latere datum bevatten soms echter ook relevante informatie over de
reclamewereld in de periode van onderzoek van dit proefschrift.
De geschiedenis van brancheorganisatie in de reclamewereld wordt
slechts summier behandeld. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van
literatuur en van de door de organisaties uitgegeven verenigingsorganen.
De geschiedenis van het Genootschap voor Reclame (GvR) zou (deels)
gereconstrueerd kunnen worden aan de hand van archiefmateriaal dat
zich in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in
Amsterdam bevindt. Deze verenigingsgeschiedenis behoort niet tot de
kern van dit onderzoek. De ontwikkeling van een andere vereniging, die
van de Bond van Adverteerders (BvA), kan op basis van beschikbare literatuur slechts op indirecte wijze gereconstrueerd worden. De geschiedenis
van de Vereeniging van Erkende Advertentiebureaus (VEA) laat zich grotendeels aan de hand van de leggers van het verenigingsorgaan Het Advertentiebureau schrijven. De verenigingsgeschiedenis van het GvR, de BvA
en de VEA komt in dit proefschrift in hoofdlijnen aan de orde.
Behalve de reclamevakliteratuur uit de tijd zelf, zijn soms artikelen uit
dagbladen uit de vooroorlogse tijd beschikbaar. Sommige zijn geschreven door reclame coryfeeën. Andere hebben eerder het karakter van
een mededeling van de plaatselijke overheid. Een enkele keer wordt de
mening van iemand uit het publiek kenbaar gemaakt. Over het algemeen
zijn deze artikelen goed als bron te gebruiken. Er worden standpunten of
feiten in weergegeven. Op dit onderscheid dient men bij het gebruik van
deze bronnen wel voortdurend bedacht te zijn.
Bruikbare bronnen uit de naoorlogse reclamevakliteratuur zijn interviews met insiders uit de reclamewereld, mededelingen die betrekking
hebben op de vooroorlogse situatie, zoals de vermelding van jubilea, biografieën bij het overlijden van een belangrijke reclame-persoonlijkheid en
artikelen met de vooroorlogse reclamegeschiedenis als onderwerp.
De interviews vormen een interessante bron. Een moeilijkheid bij de
interviews is echter wel dat men als onderzoeker onzeker is wat betreft de
inhoudelijke kwaliteit en de datering van de informatie. Feiten en meningen lopen soms door elkaar. De geïnterviewden geven er nog al eens blijk
van over een levendige fantasie te beschikken. Een vroegere collega van
copywriter Karel Sartory van De la Mar, Fred Canté, zei hierover bijvoorbeeld in NRC Handelsblad van 7 december 1981 tegen Rogier Proper,
naar aanleiding van het overlijden van Sartory het volgende: ‘Hij kon met
overtuiging de meest fantastische verhalen vertellen, die je altijd geloofde’
(Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper, 1990, p. 15). Deze eigenschap kan
met het vak te maken hebben. Ook kan het geheugen de heren in de steek
gelaten hebben. Ondanks deze bezwaren geven de interviews vaak een
interessant en niet zelden ook een vermakelijk kijkje in de keuken van de
bureaus waarbij de geïnterviewden werkzaam waren.
De overige artikelen vragen eveneens om een kritische benadering. In
geval van twijfel is geen gebruik gemaakt van beschikbare informatie.
Over de bronnen kan tot slot het volgende opgemerkt worden. Het
43

ontbreken van archieven van advertentie- en reclamebureaus betekent dat
tal van bronnen ontbreken. Te denken valt dan aan: jaarstukken (balans,
winst- en verliesrekening), notulen van vergaderingen, correspondentie met klanten, de media, concurrenten en de overheid, beleidsstukken,
personeelsadministratie en ontwerpen voor reclamecampagnes. Deze
bronnen zouden een veel gedetailleerder licht op de ontwikkeling van de
reclame-instellingen kunnen werpen dan met het wel beschikbare bronnenmateriaal mogelijk is.
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Hoofdstuk 2

Definities van modaliteiten van massacommunicatie

2.1 Inleiding
Begrippen rond reclame worden nogal eens door elkaar gebruikt. Zo
worden termen als publiciteit, propaganda, voorlichting en adverteren
gebruikt, terwijl reclame bedoeld wordt. Een heldere begripsbepaling aan
de hand van definities is daarom noodzakelijk. In de vakliteratuur worden
er echter soms twijfels geuit over het nut van definiëren, met als gevolg
dat er geen aandacht aan wordt besteed. Heuer (1969, p. 260) is het daar
niet mee eens en schrijft dan ook: ‘Begriffsbestimmungen, Definitionen
werden von der Praxis oft als überflüssiger Luxus bezeichnet oder sofort
sehr kritisch gewertet. Gleichwohl haben sie ihren Sinn in der Erkenntnis
des Wesentlichen und von dort her geben sie Ordnung und Sicherheit.’
Duidelijk is wel dat reclame samen met andere begrippen deel uitmaakt
van het massacommunicatieve geheel. Reclameboodschappen die geproduceerd en beschikbaar gesteld worden zijn in beginsel voor iedereen toegankelijk en dragen daardoor een openbaar karakter. In deze paragraaf zal
de plaats van de reclame in relatie tot publiciteit, propaganda, marketing en
voorlichting verkend worden. Verschillende visies van diverse auteurs op
het begrip reclame uit het verleden worden geplaatst naast moderne definities. Centraal staan de Nederlandse begrippen rond reclame. Ook zullen
definities van enkele anderstalige en dan vooral Duitstalige auteurs behandeld worden. Nederlandse reclamedeskundigen lijken vooral beïnvloed te
zijn door Duitse collega’s die ze soms ook citeren. Het is niet de bedoeling
alle genoemde begrippen uitputtend te behandelen. Begrippen als publiciteit, marketing, propaganda en voorlichting zullen vooral in het licht van
het begrip reclame aan de orde komen. Andere begrippen die raakvlakken
hebben met reclame zijn merchandising, sales promotion en public relations. Ze worden buiten beschouwing gelaten. In Nederland werden dergelijke begrippen voor de Tweede Wereldoorlog nauwelijks gebruikt.
2.2 Publiciteit
De reclame maakt deel uit van de publiciteit of openbaarheid (Schuwer, 1967). Het woord publiciteit is te herleiden tot de Latijnse woorden publicare (openbaar maken) en ‘publicus’ (openbaar) (De Vries, 1971,
45

p. 552). Onder het begrip publiciteit dient te worden verstaan het algemeen bekend zijn, zodat gegevens en procedures voor het publiek toegankelijk worden. Massacommunicatie speelt in de moderne samenleving
een belangrijke rol in het mogelijk maken van de publiciteit (De Grote
Oosthoek Encyclopedie en Woordenboek, deel 15, 1976, p. 140; Grote
Spectrum Encyclopedie, deel 14, 1977, p. 82). Hermens (1949) zag in het
gebruik van de term publiciteit voor reclame een poging om de term
reclame gunstiger te laten klinken.
Ook in andere Europese landen kan een neiging tot verhullend taalgebruik worden waargenomen. In Duitsland werd doelbewust van de term
‘Reklame’ op ‘Werbung’ overgestapt, omdat de associatie met de schreeuwerige reclame van rond de eeuwwisseling van 1900 een negatieve connotatie van ‘Reklame’ opriep. ‘La réclame’ de Franse aanduiding werd door
het werk van de ‘angry young men in advertising’ die in 1923 het reclametijdschrift Vendre hadden opgericht, en een einde wilden maken aan
de slechte reputatie van de reclame, vervangen door de term ‘publicité’.
Zowel in het Nederlands als in het Engels bestaat een zelfde begripsverwarring. Ook in Engeland is de betekenis van ‘publicity’ te ruim voor een
toepassing op de reclame (Soeterboek, 1969, p. 197).
2.3 Reclame
Reclame is etymologisch te herleiden tot het Latijnse woord ‘reclamare’ dat letterlijk betekent: tegen iets in schreeuwen, neen roepen, luid
weerspreken. ‘Reclamare’ wordt ook gebruikt in de betekenis van hard
schreeuwen, uitroepen en is synoniem aan ‘clamare’ en ‘exclamare’ (Hermens, 1949, p. 38; Grote Winkler Prins Encyclopedie in 25 delen, dl. 19,
1982, pp. 82-83). Buchli (1962, dl. 1, p. 12) voert reclame terug tot de
woorden ‘reclamatio’ (schreeuw, kreet) en ‘reclamare’ (er tegen inroepen,
[doen] weerklinken).
Het Nederlands etymologisch woordenboek geeft aan dat het woord reclame
in de huidige betekenis in de negentiende eeuw in Nederland in zwang
kwam. ‘Réclame’ was oorspronkelijk de naam van een verwijzing van
een bladzijde in een codex (later in een gedrukt boek) naar de volgende.
Sinds ongeveer 1821 krijgt het woord de betekenis van een betaalde
boekbespreking onmiddellijk na het redactionele gedeelte van de krant,
gewoonlijk beginnend aan het einde van een kolom en voortgezet op
de volgende. Vervolgens komt onder invloed van het Amerikaans/Engels
‘reclaim’ (de aandacht op zich vestigen) in de betekenis van ‘aanprijzende
aankondiging’ op (De Vries, Tollenaere & Persijn, 1997, p. 566; Van Baarle
& Zeylstra, 1964, p. 6).
Het Duitse begrip ‘Reklame’ is uit Frankrijk afkomstig. Daar kwam het
voor het eerst in 1625 voor (Rey, Rey-Debove & Robert, 1990). Waarschijnlijk komt het woord ‘le réclame’ uit het spraakgebruik van de boekdrukkerij en wel in verband met de hierboven aangegeven wijze van het
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pagineren van handschriften en boeken (Lamberty, 2000). Het begrip
kreeg vanaf ongeveer 1834 zijn moderne betekenis. Vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw kwam het begrip ‘Reklame’ in Duitsland in
gebruik (Brunner, Conze & Koselleck, 1972). Aanvankelijk werd de Franse
schrijfwijze gevolgd (Zimmermann, 1974). De term ‘Annonce’ werd vanaf
de jaren zestig van de negentiende eeuw in Duitsland verdrongen door het
begrip ‘Reklame’. Deze laatste term had voorheen een ruimere betekenis
dan krantenadvertentie. ‘Reklame’ duidde zowel op een schriftelijke als op
een mondelinge aankondiging voor een grotere kring van personen.
In Duitsland kreeg ‘Reklame’ al vroeg een negatieve klank, omdat het
als een opdringerige en luidde vorm van zakelijke aanprijzing beschouwd
werd. Voor de eeuwwisseling van 1900 doken er daarom in Duitsland
ook begrippen als ‘Propaganda’ en ‘Wirtschaftspropaganda’ in het zakelijk spraakgebruik op. Vanaf 1910 werd het begrip ‘Werbung’ in Duitsland naast ‘Reklame’ en ‘Propaganda’ steeds belangrijker. Beide begrippen
dienden ter onderscheiding van het als negatief ervaren begrip ‘Reklame’.
Ook maakten ze aanspraak op een zekere mate van wetenschappelijkheid
en helderheid qua vorm en inhoud van de reclameboodschap (Berghoff,
1999, pp. 77-82). Vanuit de optiek van de reclamevakmensen onderscheidde de commerciële reclame zich in die tijd niet van de politieke,
religieuze of andere propaganda. De begrippen werden eerder met een
zekere onbevangenheid aan elkaar gelijkgesteld of slordig door elkaar
gebruikt. Tot in het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw was
het gebruikelijk om het begrip ‘Reklame’ te gebruiken bij zakelijke aanprijzingen. In 1929 was Rudolf Seyffert in zijn boek Allgemeine Werbelehre
(p. 10) nog van mening dat ‘Werbung’, ‘Reklame’ en ‘Propaganda’ drie verschillende manieren waren om hetzelfde uit te drukken.
Toch had de uit de economische wetenschappen afkomstige Hermann Berhmann al in 1923 voorgesteld om de term ‘Reklame’ binnen
een economische context en ‘Propaganda’ binnen een politieke context te
gebruiken. Maar op dat moment leverde dat nog weinig bijval op (Brunner, Conze & Koselleck, 1972, p. 101). Met het Nationaalsocialistische
Gesetz über Wirtschaftswerbung van 12 september 1933 werd het begrip
‘Wirtschaftswerbung’ voor zakelijke aanprijzingen officieel ingevoerd.
Het ‘joodse’ begrip ‘Reklame’ werd vervangen door het Duitse begrip
‘Werbung’ (Berghoff, 1999, pp. 77-82). Tegenwoordig wordt het woord
‘Reklame’ in Duitsland vooral gebruikt binnen een historische context of
in een afkeurende betekenis (Reinhardt, 1993).
Een negatieve lading die vergelijkbaar is met ‘Reklame’ heeft het Nederlandse woord reclame nooit gekregen. Nederland staat hierin niet alleen. In
Zwitserland heeft ‘Reklame’ een neutrale betekenis (Zimmermann, 1974)
en dat geldt bijvoorbeeld ook voor het Poolse woord ‘reklama’ (Golonka,
2009, pp. 19-20). Opvallend is dat de gevoeligheden ten aanzien van het
begrip reclame in zowel Frankrijk als Italië wel bestonden. In beide landen is de term ‘réclame’ namelijk, evenals in Duitsland, ongebruikelijk. In
Frankrijk verving ‘publicité’ de term ‘réclame’; in Italië werd de term vervangen door ‘publicità’ (Hermens, 1949, p. 36; Sagawe & Spaan, 1995).
47

Het woord reclame kan verschillende betekenissen hebben. Behalve de
publieke aanprijzing van goederen en diensten kan er ook de terugvordering in de zin van het recht van reclame onder verstaan worden. Het
gaat daarbij om het recht van wederopeising: het recht om onder bepaalde
voorwaarden roerende goederen in geval van wanbetaling te mogen
terugvorderen. Op kassabonnen staat vaak ‘reclames binnen 14 dagen’ op
de bon van een warenhuis. Verder kan het ook een aanduiding zijn voor
een custode, de eerste lettergreep van de volgende bladzijde, een voorheen
gebruikelijk vervolg- of merkteken onderaan een bladzijde in oude handschriften (Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, dl. 20, 1978, p. 115).
Ook kan het woord reclame gebruikt worden voor een lokroep tijdens
een valkenjacht en – althans in bepaalde kerkelijke kringen – voor een
refrein bij beurtzang tijdens een kerkdienst (Van Baarle & Zeylstra, 1964, p.
6). Tot slot zou het volgens Mataja (1916, p. 15) ook kunnen gaan om een
in het theater gebruikt wachtwoord.
Reclame wordt op tal van manieren gedefinieerd. Dit geldt zowel voor
definities bij de niet op het reclameterrein gespecialiseerde Nederlandse
encyclopedieën als in de (reclame) vakliteratuur. Beide vormen van definities komen hierna aan de orde.
Sommige encyclopedieën hebben al een traditie die teruggaat tot de
negentiende eeuw waardoor de definities over langere tijd met elkaar
vergeleken kunnen worden. Dit geldt in Nederland voor de Winkler
Prins Encyclopedie. De eerste editie van de dit naslagwerk verscheen in
1870, terwijl de negende en laatste druk op papier tussen 1990 en 1993
op de markt kwam. Bij de eerste tot en met de vijfde druk werd gebruik
gemaakt van materiaal van de Duitse Brockhaus-encyclopedie.
In de vierde editie van de Winkler Prins Geïllustreerde Encyclopaedie uit
1922 (dl. 14, p. 216) wordt een definitie van reclame gegeven. Reclame
wordt dan als volgt gedefinieerd: ‘Reclame noemt men over het algemeen
een aanbevelende aankondiging, die op meer of minder behendige wijze
daarop berekend is de belangstelling van het publiek te wekken.’ Vervolgens wordt ingegaan op het positioneren van de reclame in de toenmalige
tijd. Gesteld wordt: ‘In de laatsten tijd is de reclame zeer toegenomen. Men
onderscheidt straatreclame, die door aanplakbiljetten, uitroepers, plakaatdragers, reclamewagens, optochten, opvallende verlichting enz. werkt, en
courantenreclame, die vooreerst annonces in de couranten schrijft, doch
daarenboven onder allerlei vormen dikwijls het redactionele gedeelte
binnendringt. Vooral Amerika geldt als het land van de reclame bij uitnemendheid. Ook de pogingen om de aandacht op bepaalde personen als
zangers, toneelspelers, kunstenaars, staatslieden enz. te richten behooren
eigenlijk tot de reclame.’
In de zesde editie van de Winkler Prins Encyclopedie (dl. 15, 1952, p. 806),
die minder leunt op de Brockhaus, wordt reclame, evenals propaganda, als
onderdeel van de publiciteit beschreven. Reclame wordt getypeerd als: ‘het
geheel van middelen, door aanbieders van goederen en diensten gebruikt,
dat erop is gericht de potentiële en bestaande afnemers tot de koop van
een product of dienst te leiden.’
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In de achtste druk van de Grote Winkler Prins Encyclopedie in 25 delen uit
1982 (dl. 19, pp. 82-83) gaat het bij reclame om een vorm van aanprijzende massacommunicatie, die alle activiteiten omvat, die uiteindelijk ten
doel hebben het koopgedrag voor producten en diensten te beïnvloeden,
daarbij uitgaande van een driedelige doelstelling, namelijk:
• Creatie van merk- of product bekendheid;
• Beïnvloeding van houdingen van consumenten ten aanzien van een
product of dienst, die zou kunnen leiden tot een producten- en merkenvoorkeur;
• Beïnvloeding van het koopgedrag ten gunste van een product of dienst,
waarvoor reclame wordt gemaakt.
De Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie (dl. 20, 1978, p. 115) stelt dat
het bij reclame gaat om ‘een georganiseerde aanwending van middelen,
waarmee iemand tracht de publieke opinie in een door hem gewenste
richting te leiden. Essentieel daarbij is de vraag naar een product of dienst
gunstig te beïnvloeden door een aangepaste wisselwerking tussen informatieverstrekking en overreding.’ Reclame wordt hier onderscheiden van
publiciteit, propaganda en verkooppromotie. Als argument wordt hiervoor de niet-persoonlijke (massale) aanpak aangevoerd, waarbij sprake is
van een duidelijk herkenbare onderneming, die actie voert en de kosten
draagt. Verder worden de elementen waar reclame uit bestaat aangegeven.
Reclame bestaat volgens de Larousse Encyclopedie uit:
•
•
•
•
•

Een boodschap;
De vorm waarin de reclame gebracht wordt;
De media waarin de reclame gevoerd wordt;
De frequentie waarmee de reclame wordt gebracht en
En de intensiteit van de reclameboodschap.

De Grote Oosthoek Encyclopedie en Woordenboek (dl. 16, 1978, p. 523) stelt,
dat het gaat om een openbare aanprijzing en alles wat daartoe dient, vooral
om de verkoop van een product te stimuleren.
In de eerste definitie uit de Winkler Prins uit 1922 staat het informeren
centraal. Het gaat om het wekken van de belangstelling van het publiek.
De definitie uit 1952 maakt al een wervender indruk, omdat op het leiden tot koop wordt gewezen. Met ander woorden: het verkopen neemt
al een centrale plaats in. Bij de definitie uit 1982 lijkt er nog een stap verder gegaan te worden. Concurrentie en beïnvloeding worden naast informeren van belang geacht. De definities van de Grote Nederlandse Larousse
Encyclopedie en Grote Oosthoek Encyclopedie en Woordenboek wijzen in
dezelfde tijd ook in die richting.
Ingewijden uit de reclamewereld hebben hun opvattingen over het
begrip reclame soms eveneens gepubliceerd. Opvallend is overigens dat
het begrip reclame in de Nederlandstalige literatuur over reclame uit de
eerste helft van de twintigste eeuw zelden gedefinieerd wordt. Er wordt
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kennelijk vanuit gegaan dat het verschijnsel reclame en daarmee ook het
begrip reclame bij de lezer bekend is.Verder wordt veelal uit een veelheid
aan voorbeelden duidelijk gemaakt hoe reclame gemaakt dient te worden.
Uit het exposé moet de lezer dan kennelijk opmaken wat de auteur onder
reclame verstaat.
Het eerste Nederlandstalige handboek over reclame, Leiddraad voor de
bedrijfsreclame (1911), is een Nederlandse bewerking van de eerste druk van
het boek Die Reklame (1910) van de Oostenrijkse reclamepionier Victor
Mataja. Mataja geeft geen echte definitie van reclame, maar hij geeft wel
enkele kenmerken van reclame. Hij stelt: ‘Uitgangspunt bij iedere reclame
is het “bekendmaken”. Iedere bekendmaking van personen of zaken, die
er op berekend is de opmerkzaamheid van het publiek te trekken, behoort
tot het gebied der reclame’ (Mataja, 1911, pp. 6-7). Het accent ligt bij
Mataja’s omschrijving nog sterk op het begrip bekendmaken. Hij merkt
in dit verband op: ‘Reclame is, zooals reeds werd gezegd: voor allen het
bestaan van iets bekendmaken, dat echter niet noodzakelijker wijze verbonden is aan opene of bedekte aanbeveling; niet omdat men voor het
verwekken van een gunstige meening onverschillig zou zijn – integendeel, de invloed die men op de publieke opinie uitoefent kan beslissend
zijn, zoodat de menigte de richting volgt, die aan de verwachting van de
reclamemaker beantwoordt. Menigmaal toch zal de bekendmaking alleen
de gedachte op practische artikelen brengen; in andere gevallen zal het
zonder aanprijzing, of beschrijving der voorwerpen gelukken die ingang
te doen vinden en tot den hoogsten trap op te voeren.’ Met zijn opmerkingen toont Mataja zich een vertegenwoordiger van een tijd waarin het
informeren nog voorop stond. Concurrentie lijkt voor Mataja nog geen
element van reclame te zijn, hoewel hij ook het volgende stelt: ‘De reclamemaker wenscht dus, dat gunstige voorstellingen of andere aansporingen
ontstaan, die den handel, in der reclame loonenden zin, ten goede komen.’
Reclame moet dus met andere woorden wel wat opleveren.
De eerste Nederlandse schrijver van een handboek voor reclame was
E.B.W. Schuitema, die zijn Grondslagen der moderne reclame in 1936 liet verschijnen. In de inleiding vraagt hij zich af of er een verschil bestaat tussen
publiciteit, propaganda en reclame. De vraag beantwoordt hij in de inleiding (pp. 3-4) als volgt: ‘in hun verkeerde mening gesterkt door auteurs,
leven nog veel mensen in de veronderstelling, dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen reclame, propaganda en publiciteit’. Als reden voor dit
misverstand geeft hij: ‘dat de leek een onderscheid maakt is verklaarbaar:
op het woord “propaganda” rust niet het odium dat “reclame” aankleeft’.
Schuitema reserveert reclame voor die activiteiten die de omzet van goederen en diensten bevorderen en propaganda voor activiteiten die gericht
zijn op de verspreiding van geestelijke goederen. Hij maakt geen onderscheid tussen de begrippen publiciteit, propaganda en reclame en heeft
ook geen poging ondernomen om reclame nader te definiëren.
De Utrechtse gewoon hoogleraar in de Letteren en Wijsbegeerte Frans
Roels schetst, alvorens tot een begripsbepaling van reclame te komen,
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in zijn boek Psychologie der reclame (1938, pp. 13-14) het belang van het
verschijnsel als volgt: ‘De Reclame toch schrijft het slothoofdstuk van de
sensationele thriller die elk productieproces toch is. Verschillende instanties hebben er aan meegewerkt; elk schreef haar eigen hoofdstuk: inkoop,
ruwbewerking, fijnebewerking zijn er om slechts enkele te noemen de
opschriften van. Het resultaat van zoveel intuïtie, inventie, techniek en
arbeidskracht wordt dan in handen gegeven van de auteur van het laatste
hoofdstuk, de reclame, die al wat zij aan vernuft, goede smaak, zegging- en
overredingskracht bezit, zal moeten aanwenden om de geschiedenis, dat
wil zeggen het artikel bij het publiek ingang te doen vinden.’
Volgens Roels heeft de moeilijkheid van het definiëren van het begrip
reclame twee oorzaken. De etymologie ‘reclamare’ (uitschreeuwen) biedt
volgens hem weinig houvast. Anderzijds zou er een veelheid aan vaak
onvolledige definities bestaan. Gesteld wordt verder dat de reclame onderscheiden dient te worden van twee andere verwante begrippen, namelijk
van agitatie en propaganda. Roels is van mening dat de reclame zich evenals propaganda en agitatie ten doel stelt de publieke mening te beïnvloeden. Maar de reclame zou steeds het particuliere belang voor ogen hebben,
agitatie en propaganda het algemeen belang.
Alvorens een definitie te geven neemt Roels een aantal definities
van Duitstalige auteurs onder de loep en plaatst er zijn aantekeningen
bij. Zo geeft T. König (1926, p. 31) de volgende definitie: ‘Geschäftliche
Reklame (…) die planmäßige Einwirkung auf die menschliche Psyche
mit dem Ziel der Herbeiführung einer möglichst hohen Willensbereitschaft zum käuflichen Erwerb des Angepriesenen’. Bij Rudolph Seyffert
(1914, p. 9) is reclame: ‘die beabsichtigte Erregung der Aufmerksamkeit
bei der Allgemeinheit oder bei bestimmten Interessengruppen für Sachen
und Personen zum Zwecke der Förderung der Erwerbes’. Roels kan
de begripsomschrijvingen van König en Seyffert onderschrijven voor
zover zij in de reclame een middel zien ter bevordering van het particuliere belang. Maar voor het overige zouden zij er niet in geslaagd zijn, het
wezenlijke van reclame te karakteriseren. Met betrekking tot de definitie
van König vraagt Roels zich af of het overhalen tot de aankopen van het
product waar reclame voor gemaakt wordt wel altijd het doel van reclame
is. Niet zelden zou er reclame gemaakt worden om een sfeer te creëren,
waarin de waardering voor een product of dienst kan gedijen. Tegen de
definitie van Seyffert brengt Roels in, dat zij de rol van de opmerkzaamheid te sterk zou accentueren door haar uitdrukkelijk te vernoemen en de
andere factoren, zoals het aandeel van het geheugen en de wil tot kopen te
verdoezelen. Roels schrijft hier verder over: ‘Wat Seyffert’s Förderung des
Erwerbes betreft, merk ik slechts op, dat men haar niet uitsluitend voor de
reclame kan opeisen: ook andere instanties in het productie- en circulatieproces dragen het hare er toe bij’.
Roels ziet in de reclame een poging om een gunstige waarderingstoestand te scheppen, om op deze wijze het publiek tot een bepaalde wijze
van bevrediging van de behoeften te laten komen. Hij doet de nodige
moeite om zijn mening toe te lichten, als hij betoogt: ‘Wellicht bent u
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geneigd deze stelling te betwisten op grond van het feit, dat de moderne
reclame er toch in geslaagd is bij het publiek sterk gevoelde behoeften aan
artikelen in het leven te roepen, waarvan men vroeger niet of zo goed als
niet hoorde: behoefte aan auto’s, reizen per vliegtuig, radiotoestellen, poederdoosjes, lippenstiften en zo meer’. Roels stelt verder: ‘men heeft een
appèl gedaan op enkele zeer diep gewortelde behoeften van het publiek
(sociale behoeften, behoefte aan lichamelijke schoonheid) en is er in
geslaagd dit publiek door de kracht van argumenten en feiten te overtuigen en de wijze van aanprijzen, dat de bevrediging zo aangenaam en economisch geschiedt als bij de huidige stand der techniek mogelijk is.’
In zijn dissertatie De bedrijfseconomische betekenis van de reclame (1949, p. 1)
beweert H.J.A. Hermens, dat reclame een proces van beïnvloeding van de
mens is. Hij stelt verder vast dat bij de verschillende auteurs geen eensgezindheid over de definitie van het begrip reclame bestaat. Hermens schrijft
dit toe aan het gegeven dat reclame vanuit verschillende invalshoeken
bekeken kan worden. Dit zou tot uitdrukking komen in de wijze van definiëren van reclame en in de nauwe verwantschap die wordt toegeschreven
aan reclame, propaganda en aanverwante begrippen. Verder schrijft hij het
ontbreken van eensgezindheid over wat reclame is toe aan de geschakeerde
betekenissen in het taalgebruik in de verschillende landen voor woorden die aan dezelfde stam ontsproten zijn. Hij stelt dat de twee begrippen reclame en propaganda nauw aan elkaar verwant zijn. ‘Het is nodig,
zulks in tegenstelling tot de opvatting van verschillende auteurs – zelfs
van naam: Seyffert, Mataja –, deze te onderscheiden’ (Hermens, 1949, pp.
34-37). Hermens beschouwt reclame als een samenstel van verrichtingen
ter massale beïnvloeding voor economische doeleinden van het vraag- en
aanbodpotentieel (in- en verkoopreclame). Met de inbreng van de beïnvloeding van het aanbodpotentieel wordt vergeleken met Mataja, Schuitema en Roels een nieuw element aan het begrip reclame toegevoegd. Als
voorbeeld geeft Hermens de handel in tweedehands artikelen.
W.H. van Baarle (1956, p. 2; 1964, p. 3) beschouwt reclame als een onderdeel van de werving. Hij bakent dit begrip af van de begrippen propaganda,
marketing, merchandising, public relations en sales promotion. ‘Reclame is
een op een bepaalde afnemerskring ingestelde werkkracht, die door producent of handelaar wordt aangewend ten einde de afzet van goederen of
diensten op een voor hen gunstige wijze te beïnvloeden’, aldus Van Baarle.
Louis Soeterboek (1969, p. 124) kiest voor een meer macrobenadering.
Hij is van mening, dat reclame moet informeren en motiveren. De motivatie vindt volgens hem plaats door middel van informatie. Soms is deze
van technische, vaker echter van psychologische aard. Het is volgens Soeterboek niet zo dat de fabrikant veel technische informatie achter houdt,
maar de consument zou er meestal weinig belangstelling voor hebben. De
zakelijke informatie, die vroeger zo belangrijk was, is nu volgens Soeterboek gedeeltelijk overbodig geworden door het vertrouwen dat de consument in de merkartikelen heeft.
Fauconnier (1995, pp. 192-194) komt met een definitie vanuit een
communicatiewetenschappelijk achtergrond. Hij definieert reclame als:
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‘een vorm van massacommunicatie waarbij de zender de intentie heeft de
meningen, houdingen en/of gedragingen van de ontvanger te beïnvloeden vanuit een hoofdzakelijk suggestief- emotionele benadering, en dit in
de sector van de commerciële goederen en diensten.’ Hij voegt begrippen uit de massacommunicatietheorie toe, zoals zender en ontvanger. Ook
begeeft hij zich op het terrein van de persuasieve communicatie. Fauconnier heeft het in zijn definitie namelijk over beïnvloeden. Daarbij gaat het
hem om de intentie van de zender om wel of geen druk uit te oefenen
op de ontvanger in zijn hoedanigheid van consument. De reclamemaker
probeert de consument tot een bepaald gedrag te bewegen, hem of haar te
verleiden tot een bepaalde aankoop of afname van een dienst. Toch geeft
hij ook aan dat in reclame heel wat kennis vermeerderende ingrediënten
kunnen zitten. Hij stelt dat bepaalde reclame-uitingen zelfs zo ‘informatief ’, rationeel, technisch onderbouwd kunnen zijn dat men ze als commerciële voorlichting zou kunnen beschouwen.
Floor & Van Raaij (1998, p. 46) definiëren reclame in hun handboek
voor marketing als volgt: ‘Reclame is door een adverteerder betaalde
informatie in massamedia over merken, organisaties of ideeën, met als doel
kennis, attitude en mogelijk het gedrag van de doelgroep (handel, consumenten of andere afnemers) in een voor de adverteerder gunstige richting
te beïnvloeden’. Ze introduceren hiermee een nieuw element, namelijk
het betalen.
In het NIMA Marketing Lexicon onder redactie van E. Waarts (2004, p.
326) wordt de volgende definitie van reclame (advertising) gegeven: ‘Overredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het
doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in
een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden.’10 De definitie
van de NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing) legt ook de nadruk
op het begrip betaling. Het begrip doelgroep valt samen met het begrip
ontvanger van Fauconnier.Verder is het in de NIMA-benadering de bedoeling om het gedrag van de doelgroep in een voor de adverteerder gunstige
richting te beïnvloeden. Er wordt hierbij in het midden gelaten wat als
gunstig beschouwd kan worden. De adverteerder kan dat zelf bepalen. In de
definitie van de NIMA wordt reclame gelijkgesteld met advertising.
10 De term commerciële communicatie heeft een Europese achtergrond en werd door de
Richtlijn inzake elektronische handel, van het Europees Parlement en de Raad betreffende
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de
elektronische handel in de interne markt uit 2000, in Nederland geïntroduceerd. Commerciële communicatie wordt gedefinieerd als ‘elke vorm van communicatie bestemd voor het
direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming,
organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een
gereglementeerd beroep uitoefend’ (Hartkamp, Sieburgh & Keus, 2007, p. 274). In 1995 is
aan de Universiteit van Amsterdam de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) opgericht op initiatief van professor Giep Franzen. SWOCC
ziet het als haar missie om de kennis over merken en de werking van commerciële communicatie te vergroten op een manier dat deze direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.
Hierbij wordt samengewerkt met mensen uit de wetenschap en de praktijk. (www.swocc.nl)
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Na kennis gemaakt te hebben met de gedachten van Nederlandse encyclopedieën en auteurs over de begripsomschrijvingen van reclame volgen
ter afsluiting enkele definities van buitenlandse auteurs. Het gaat hierbij
overwegend om Duitstalige reclame-autoriteiten. Dit heeft een praktische
reden. In Duitsland bestaat een traditie om begrippen rond reclame in de
literatuur over reclame te definiëren. In de Verenigde Staten lijkt dat minder het geval te zijn. Men veronderstelt daar kennelijk dat de lezers bekend
zijn met het begrip ‘advertising’.
R. Cronau (1889, p. 69) beweert: ‘Man versteht unter Reklame im weiteren Sinne, durch irgend ein Mittel, sei es durch Wort, Schrift oder ein
Tat, Interesse für ein Unternehmen zu erregen; im engeren Sinne versteht man darunter die empfehlende Anzeige’. Het wekken van interesse
staat dus voorop. Het is een definitie die een passieve houding uitstraalt.
Het gaat nog vooral om informeren en nog niet om de wens te verkopen.
Het begrip ‘Reklame’ is voor hem kennelijk nog niet besmet, want hij
spreekt nog niet van ‘Werbung’. Opvallend is dat hij de reclamemiddelen
in zijn definitie noemt. Met het noemen daarvan begrenst hij zijn definitie mogelijk onbedoeld in tijd en plaats. Nieuwe reclamemiddelen zouden
niet tot de reclame gerekend kunnen worden.
Vollediger dan de voorafgaande definitie van Cronau is de omschrijving
van E. Paneth (1926, p. 3). Hij omschrijft reclame als een massacommunicatief proces dat via bepaalde middelen de aandacht, interesse en handelingsbereidheid van de ontvanger probeert te bereiken voor een object of
een persoon. ‘Reklame ist die bewusste Massenbeeinflussung durch Wort,
Schrift, Bild, Plastik, Architektur oder die Tat auf das Denken und Verhalten anderer, um Aufmerksamkeit, günstige Vorstellung, ein geneigtes Urteil
oder Wünsche, bezüglich eines Objektes, einer Person, eines Territoriums oder einer Idee zu erregen’. Paneth noemt ook personen, territoria
en ideeën als onderwerp van reclame. Daardoor maakt hij niet duidelijk
waarin het begrip reclame zich onderscheidt van een aanverwant begrip
zoals propaganda.
Fritz Redlich sluit de rij. Het eerste hoofdstuk van zijn boek ReklameBegriff-Geschichte-Theorie (1935, p. 1) opent met de woorden: ‘Es ist ungewöhnlich schwer, das Erkenntnis Objekt Reklame mit wenigen Worte zu
umreißen. Das beweisen die zahllosen, meist allen lange Definitionen, die
alle in irgendeinem Punkte unbefriedigt lassen.’ Reclame dient naar de
mening van Redlich als een economisch fenomeen, functionerend in een
kapitalistische maatschappij beschouwt te worden. Onder reclame verstaat hij: ‘Maßnahmen von Gewerbetreibenden und Händlern, ihren Verbänden u.dgl., gelegentlich auch entsprechende Maßnahmen politischer
Organisationen, deren Zweck es ist Verkäufe von Waren oder Dienstleistungen herbeizuführen’. Maar uiteindelijk kan deze vorm van reclame de
afzet van goederen en diensten bevorderen. Redlich stelt verder: ‘Nun ist
selbstverständlich nicht jede Maßnahme, die den Verkauf von Waren und
Dienstleistungen bezweckt Reklame’. Hij legt daarom de volgende drie
criteria aan om het begrip reclame verder te bepalen:
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• Het doel moet de verkoop van goederen en diensten zijn.
• Dit doel dient gericht te zijn op een meerderheid van de mensen.
• Die mensen moeten op een bewuste geestelijke manier beïnvloedt worden, zodat het doel bereikt wordt.
Voor Redlich is het succes van reclameboodschappen een voorwaarde
voor de vraag of in een concreet geval wel van reclame sprake is. Dit is een
opvallend element van zijn criteria. Reclame is voor Redlich een afzetmethode die hoort bij massaproductie. Deze visie deed in Amerika al opgeld
en werd door Duitse reclamewetenschappers als Lysinski en Seyffert ook
onderschreven. Naast de reclame onderscheidt Redlich de persoonlijke
verkoop en de correspondentiebrief, twee vormen van (persoonlijk) communicatie die zich in tegenstelling tot de reclame richten op individuele
en concrete gevallen.
De Engelstalige tegenhanger van het begrip reclame (advertising) werd in
de reclamewereld in de Verenigde Staten zelden gedefinieerd.Vroege reclamemakers zoals P.T Barnum en Sir Thomas Lipton maakten reclame, maar
ze probeerden er geen definitie voor te vinden. Enkele belangrijke reclamemensen voelden zich wel geroepen het te proberen. Aan het begin van zijn
carrière in de reclame in de jaren negentig van de negentiende eeuw gaf de
befaamde A.D. Lasker de volgende definitie: ‘Advertising is news.’ De definitie die John E. Kennedy in 1899 aan Lasker voorstelde beviel hem beter.
Kennedy zei:‘Advertising is salemenship in print’ (Wood, 1958, p. 4).
Een andere reclamemaker Earnest Elmo Calkins die zich tot een
belangrijke copywriter zou ontwikkelen gaf in 1905 de volgende
omschrijving over zijn denkbeelden over advertising:
‘Advertising is a great, though, almost unknown, force, a force made up
of a hundred different elements, each one too intangible to be defined. It is
something which, properly directed, becomes a powerful agency in influencing human customs and manners. All the great forces that have moved
the race, the eloquence of the orator, the fervor of the religious enthusiast,
superstition, panic, terror, hypnotism – all these things are used in advertising. All the emotions of the race are played upon, appealed to, coaxed,
cultivated, and utilized. The man who can tell nearly what one thousand
people will think upon a given topic will come nearest to producing successful advertising, but no human being can foretell the actual results of
any advertising that ever was planned’ (pp. 61-62).
Calkins ziet in reclame dus als een krachtige manier om gewoonten van
mensen te beïnvloeden. Hiervoor worden alle mogelijke middelen door
de reclamemakers beproefd. Maar het is alleen mogelijk succes te hebben
als reclamemaker, als deze zich goed kan verplaatsen in de drijfveren van
mensen. Tot slot stelt hij vast dat het uiteindelijke resultaat van reclame
moeilijk te voorspellen blijft.
Calkins had in 1924 (p. 4) aan minder woorden genoeg. Hij stelde:
‘advertising is the supreme flowering of a sophisticated civilization.’ Deze
definitie heeft, evenals de definities van veel van zijn beroepsgenoten, meer
het karakter van een slagzin.
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De definitie van Kennedy beviel Arthur Brisbane, die afkomstig was van het
uitgeversconcern van William Randolph Hearst, niet erg. Advertising was
volgens hem helemaal niet verkopen, het was uitsluitend vertellen. Hij gaf
hiervoor de volgende uitleg: ‘A good advertisement must do five things and
do them all. If it fails in one, it fails in all. It must people see it, read it, understand it, believe it, want it.’ Henry P.Williams was het volledig met hem eens,
getuige een artikel van hem in Printers’ Ink in maart 1920. ‘Advertising is the
art of making known.’ In 1909 beweerde een van de belangrijkste Amerikaanse literaire critici uit zijn tijd, George Lyman Kitredge, het volgende:
‘An advertisement is a notification’ (Wood, 1958, pp. 5-6).
Aan het einde van de negentiende eeuw ontstond vanuit academische
kringen belangstelling voor reclame. In oktober 1895 had het reclamevaktijdschrift Printers’ Ink in een redactioneel artikel al beweerd dat een reclameschrijver evenals een leraar psychologie zou moeten studeren, want:
‘The advertising writer and the teacher have one great object in common
– to influence the human mind.’ Deze bewering werd door Scott aangehaald in zijn boek: The psychology of advertising (1908). Hij veronderstelde
dat de belangrijkste doelstelling van reclame maken bestond uit: het aantrekken en beïnvloeden van de gedachten van potentiële klanten. In 1913
werd een faculteit voor reclame opgericht door New York University. De
oprichters Tipper, Hollingsworth, Hotschkiss en Parsons, gaven in hun
boek uit 1915 (p. 8) hun visie op reclame. Ze stelden: ‘Advertising is the
application of the force of publicity to the sale of commodities or services, by increasing the public knowledge and desire for the items specified therein.’ Ze voegden eraan toe dat het een methode was om op grote
schaal producten te verkopen.
Paul T. Cherington, marketing professor aan de Harvard Graduate
School of Business Administration en later de onderzoeksdirecteur van het
grote reclamebureau J. Walter Thompson, gaf in 1928 (p. 71) een wel heel
simpele definitie. Volgens hem was reclame: ‘the establishment of contact
between one maker or vendor and thousands of actual or potential buyers.’
Neil Borden gaf in 1942 (p. 17) een definitie van reclame, die vooral ingaat
op wat reclame doet. Hij betoogde: ‘Advertising includes those activities
by which visual or oral messages are addressed to the public for the purposes of informing them and influencing them either to buy merchandise
or services or to act or be inclined favorably toward ideas, institutions, or
persons featured.’
Uit de aangehaalde definities blijkt dat er bij de auteurs van buitenlandse
reclameliteratuur in de definiëring van het begrip reclame een ontwikkeling waarneembaar is, die aansluit bij de definities in Nederlandse encyclopedieën en handboeken. In de pre-industriële wereld van voor het ontstaan
van de moderne markteconomie kon reclame maken vooral gezien worden als een manier om het publiek te informeren (Wischermann, 2000, p.
1). Oudere definities zoals die van Cronau (1889) en Mataja (1911) leggen
nog sterk de nadruk op informeren. Bij latere definities wordt verkopen als
een belangrijk kenmerk van reclame gezien. Er kan geconcludeerd worden
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dat de definities van advertising zich in een vergelijkbare richting ontwikkelden als de definities van reclame. De definitie van Borden (1942) bevat
de twee elementen die bij de Nederlandse en Duitse definities van reclame
eveneens van belang werden: informeren en verkopen.
2.4 Marketing
Etymologisch is marketing te herleiden tot het Engelse werkwoord ‘to
market’, dat verkopen, op de markt brengen en ook winkelen kan betekenen (Martin, 1984). In de literatuur over de geschiedenis van het denken
over marketing wordt een onderscheid gemaakt tussen de geschiedenis
van marketing als idee en de geschiedenis van de marketing als discipline.
Het idee van marketing wordt wel herleid vanuit de Griekse oudheid
(Dixon, 1979; Shaw, 1995) via de middeleeuwen (Dixon, 1980) tot de huidige tijd. Marketing als (wetenschappelijke) discipline is aan het begin van
de twintigste eeuw in Illinois (Verenigde Staten) ontstaan. Daar leidden
de aanhoudende agrarische overschotten ertoe dat structureel naar nieuwe
afzetmogelijkheden gezocht moest worden (Weld, 1916; Jones & Shaw,
2002).
In Nederland komt marketing als discipline voor de Tweede Wereldoorlog nog nauwelijks voor. In de vaktijdschriften komt het begrip marketing
alleen voor, omdat een Canadees vaktijdschrift met deze naam regelmatig
besproken werd. De eerste korte bespreking staat in het Nederlandse vakblad De Reclame van augustus 1926.11 Ook in andere vakbladen, zoals Meer
Baet (bijvoorbeeld mei en juni 1929), het Officieel orgaan voor het Genootschap voor Reclame (bijvoorbeeld juli en augustus 1931), en de Revue der
Reclame (bijvoorbeeld april 1938 en april 1939) wordt het begrip marketing wel vermeld. In de jaren dertig wordt marketing soms besproken in
relatie tot marktonderzoek.12
11 Het Canadese vakblad wordt maandelijks door De Reclame besproken vanaf augustus 1926.
Men had mogelijk een abonnement op het blad.
12 Een voorbeeld hiervan staat in Meer Baet van april 1938.
Het eerste media-onderzoek in Nederland werd door S. Kolthoff van de Vlisco-fabrieken in 1930 gehouden. In 1931 volgde H. Hermens, directeur van het Inlichtingenbureau
met een multi-mediaonderzoek onder 2674 huisvrouwen in Amsterdam. In 1932 werd een
zelfde soort onderzoek in Rotterdam, in 1933 een multi-mediaonderzoek in Den Haag
gehouden. Het onderzoek werd gefinancierd door 15 adverteerders, zeven uitgevers en
zeven advertentiebureaus (De Jonge, 1975, p. 3).
Het was wellicht in 1937 dat het eerste marktonderzoek werd uitgevoerd in Nederland en wel door het Market Research Department van Lintas Ltd. in Londen. Het was
een enquête die vele vragen bevatte over de toepassing van schuurmiddelen, alsmede een
aantal vragen over de leesgewoonten van Nederlandse huisvrouwen in verband met dagen weekbladen. Het onderzoek moest gegevens opleveren voor de reclame voor VIM, te
ontwerpen door het Engelse reclamebureau. Het tweede marktonderzoek, eveneens in
opdracht van de Lever’s Zeep Maatschappij te Rotterdam, werd in 1938 uitgevoerd en had
de wasgewoonten van de Nederlandse huisvrouwen als onderwerp. Dit onderzoek bevatte
ook weer een aantal gerichte vragen over het lezen van dag- en weekbladen (Vreede,
1975, p. 48). Zie voor meer informatie over vroege vormen van media-onderzoek Hemels
(1983, pp. 174-177),Van Ginneken (1993) en Hemels en Vegt (1997, pp. 46-50).
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Voor het begrip marketing bestaat een grote verscheidenheid aan definities. Vooral in de jaren zeventig van de twintigste eeuw woedde in de
academische marketingwereld een debat over het begrip marketing.13 Soeterboek (1969, pp. 152-153) merkt hierover al op: ‘Men moet nog niet
gaan twijfelen aan het bestaan van marketing wanneer men merkt, dat elke
auteur met een nieuwe definitie van die term begint. Integendeel. Zou
iedereen voor deze levendige materie dezelfde definitie aanvaarden, dan
zou men daaruit moeten concluderen, dat de ontwikkeling tot stilstand
zou zijn gekomen.’ Soeterboek schrijft deze veelheid aan definities toe aan
de snelle ontwikkeling van het commerciële denken en aan de verschillende posities van waaruit marketing benaderd kan worden. In deze studie
zal een aantal kenmerken van marketing de revue passeren. Ze zijn ontleend aan handboeken en Nederlandse encyclopedieën.
Marketing houdt zich volgens de Grote Winkler Prins Encyclopedie in
25 delen (dl. 15, 1982, p. 64) bezig met de problematiek van het ondernemingsbeleid in verband met de beheersing en voorziening van markten.Van
Baarle en Zeylstra (1964, p. 453) omschrijven marketing als ‘het ontwikkelen, doen vervaardigen, distribueren en pousseren van een product, omvattende de totaliteit van de Angelsaksische begrippen: market research, product
planning, distribution, merchandising, advertising en sales promotion. Kort
gezegd: marketing omvat alle commerciële activiteiten ten behoeve van de
afzet van goederen of diensten van producent naar consument.’ Met ‘het
ontwikkelen’ wordt, volgens van Baarle en Zeylstra, niet alleen het technische procedé bedoeld, maar ook de rol van het marktonderzoek (voorafgaand, tijdens en ook na de eigenlijke ontwikkeling als productiefase), de
problematiek van de kostprijs en prijsstelling en de vormgeving. Voor het
vervaardigen van een product of dienst zou gelet dienen te worden op de
aard en grootte van de behoefte, het daaruit afgeleide vraagpotentieel en de
te verwachten afzet. Met het onderdeel distribueren bedoelen van Baarle en
Zeylstra de verkoopfunctie, zowel in haar organisatorische als strategische
betekenis. Het pousseren omvat het verkopen zelf: aan de consument zowel
via een verkoopgesprek als door middel van merchandising op de plaats van
verkoop, maar in het bijzonder aan de wederverkopers via sales promotion
en de reclame zelf (Van Baarle & Zeylstra, 1964, pp. 46-47).
Het geheel van de marketingactiviteiten wordt ook wel aangeduid met
de term marketingmix (Grote Winkler Prins Encyclopedie, dl. 15, 1982, p.
64). Deze bestaat uit:
• Marktonderzoek.
• Marktstrategie. Het voeren van strategieën is afhankelijk van de marktvorm.
• Marktplanning. Behandeling van procedures die gebruikt kunnen worden in de organisatie om effectieve, efficiënte en gecoördineerde beslissingen te nemen.
13 Zie hiervoor o.a. het julinummer van het Journal of Marketing uit 1971. Het gehele nummer is bijvoorbeeld gewijd aan de vraag wat Marketing nu precies is. Zie ook: Marketing: in
Wikepedia. De Vrije Encyclopedie, d.d. 15 februari 2009.
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De onderneming beoogt met het marketingbeleid de continuïteit van de
winstbron te waarborgen, en wel door opbouw en ontwikkeling van de
marktpositie. De gehanteerde marktinstrumenten zijn volgens De Grote
Oosthoek Encyclopedie en Woordenboek (dl. 13, 1976, p. 121):
• Het product, onderverdeeld in artikel- en assortimentsbeleid met
betrekking tot de wensen van de afnemers, zoals aantal en aard van de
te voeren producten. Daarbij moet rekening gehouden worden met
het merkbeeld, de presentatie, de verpakking, de kwaliteit en de kwaliteitsbewaking, de mate van productdifferentiatie, het assortiment en de
voorraad.
• De prijs. De vaststelling van verkoopprijzen mede in verband met de
kostprijs, de marktvorm en marktontwikkelingen en het hanteren van
permanente of tijdelijke kortingssystemen.
• De distributie. Het gaat daarbij om vraagstukken met betrekking tot
de afzetwegen, fysieke distributie, bijvoorbeeld de voorraadgrootte, de
optimale bestelserie en de wijze van stimulering van de verkoopinspanning van de tussenschakels.
• De reclame.Van Baarle & Zeylstra (1964, p. 76) stellen dat reclame veelal
beschouwd wordt als het belangrijkste onderdeel van de marketingmix.
Maar het kan volgens hen voor komen, dat reclame slechts een beperkt
aandeel in de marketing heeft of dat er zelfs helemaal geen behoefte
aan bestaat, bijvoorbeeld bij een speciaal technisch product dat alleen
door de fabrikant zelf of door zijn vertegenwoordigers aan een beperkte
afnemerskring wordt verkocht.
De opkomst en verbreiding van de marketingactiviteiten zijn een indicatie
voor een moderne massamaatschappij. In een samenleving waarin economische schaarste heerst, is vooral de productie problematisch. De eenmaal
voortgebrachte goederen en diensten zullen wel geconsumeerd worden.
In een moderne samenleving bestaat echter een verscheidenheid aan goederen en diensten, zodat het consumentengedrag moeilijker voorspelbaar
is. Bovendien leidt het moderne consumentengedrag tot allerlei financiële
risico’s, omdat de afzet er gewoonlijk in grotere series plaatsvindt, waardoor de ondernemer zijn afzet nauwkeurig en van te voren behoort te
plannen (Grote Spectrum Encyclopedie, dl. 12, 1977, p. 40.). Via de marketing ging de producent zich dus meer toeleggen op de verkoopbaarheid
van zijn product en/of dienst dan op de fabricage (Grote Nederlandse
Larousse Encyclopedie in vijfentwintig delen, dl. 15, 1976, p. 692). Bij
marketingactiviteiten werd oorspronkelijk gedacht aan industriële ondernemingen en dan vooral aan fabrikanten van merkartikelen. Later werd de
marketing in de detailhandel ook belangrijker (De Grote Oosthoek Encyclopedie en Woordenboek, dl. 13, 1976, p. 212).
In een ander opzicht weerspiegelt de marketing de verandering die
de Westerse economieën ondergaan: van een situatie van volkomen naar
onvolkomen concurrentie. De markten voor industriële goederen worden
steeds meer beheerst door een zeer klein aantal ondernemingen, en dit
proces gaat gepaard met een productdifferentiatie (Grote Spectrum Ency59

clopedie, dl. 12, 1977, p. 40). Soeterboek (1969, pp. 152-156) heeft daar het
volgende over geschreven: ‘Marketing is geboren uit angst, angst voor de
met de welvaart stijgende vrijheid van de consument, die niet meer koopt
wat hij kopen moet, maar wat hij kopen wil; angst voor de mobiliteit van
de consument, die niet alleen koopt, wat hij wil, maar ook waar hij wil;
angst voor de overdaad aan goederen, die substitueerbaar zijn. Het marketingconcept houdt in, dat er bewust gezocht wordt naar een levenskrachtig
en acceptabel product; inspelend op de wensen, die leven bij het publiek.
Maar wanneer niet de juiste prijs gehanteerd wordt, dan zal de verkoop
van het product of dienst dalen. Beschikt men over en het juiste product/
dienst en de juiste prijs, maar heeft men echter [sic] niet de beschikking
over de door het publiek te prefereren distributiekanalen of te weinig verkooppunten, dan worden de overlevingskansen van het product/dienst
discutabel. Zelfs al beschikt men over het juiste product, de juiste prijs en
zelfs ook over de meest geschikte distributiekanalen, maar wordt er niet de
meest geëigende promotie toegepast, dan zal het product/dienst niet de
optimale levenskansen hebben.’
De uitoefening van de marketingactiviteiten kenmerken zich door een
multidisciplinaire aanpak, waarin de algemene economie en de bedrijfseconomie een rol spelen, maar waarin ook de gedragswetenschappen
(sociale) psychologie, sociologie, ecologie en kwantitatieve methoden, statistiek en wiskunde opgenomen zijn (De Grote Oosthoek Encyclopedie
en Woordenboek, dl. 13, 1976, p. 121).
2.5 Propaganda
Propaganda als een vorm van niet-economische werving, de zogenaamde
ideële werving, is etymologisch te herleiden tot het Latijnse woord propagare, dat verspreiden, uitbreiden, voortplanten, tot ontwikkeling brengen betekent. Onder propaganda dient volgens de Grote Winkler Prins
Encyclopedie (dl. 18, 1982, p. 414) te worden verstaan: ‘de weloverwogen
beïnvloeding van de houdingen, de meningen en de handelingen van een
bepaald publiek, met gebruikmaking van symbolen, zoals woorden, kleding, gebaren, muziek, vlaggen, monumenten en afbeeldingen. Door middel van propaganda wordt getracht overtuigingen op te dringen, mensen
tot bepaalde houdingen aan te zetten.’
Propaganda is een vorm van aanprijzende publiciteit die zowel op politiek, religieus als sociaal humanitair terrein plaats vindt. Toch wordt het
woord propaganda in het alledaagse taalgebruik voornamelijk gebruikt
wanneer een persoon een andere persoon of een beperkte groep van
personen probeert te overreden. In dat geval dient er niet gesproken te
worden van propaganda, maar van persoonlijke overreding (persuasieve
communicatie).
Voor de oorsprong van propaganda kan teruggegaan worden tot de
oudheid (Hermans, 1962;Van der Meiden, 1972, p. 21; Jowett & O’Donell,
2006). Maar de inhoudelijke bepaling van het woord propaganda werd
vooral verspreid en gestimuleerd door de oprichting in de katholieke kerk
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van de congregatie ‘De Propaganda Fide’ (de Heilige Congregatie voor de
Voortplanting van het Geloof) door paus Gregorius XV in 1622 (Soeterboek, 1969, pp. 192-193;Van der Meiden, 1972, p. 21; Jowett & O’Donell,
2006; Bussemer, 2008). Van propaganda sprak men, als aanduiding van
de congregatie zelf, als aanduiding van het werk van de congregatie en
als aanduiding van de arbeid van allen, over de hele wereld verspreid, die
min of meer onder controle stonden van de congregatie. Aan het einde
van de achttiende eeuw werd het woord propaganda in Frankrijk ook
gebruikt voor de verbreiding van politieke idealen. Later volgden Duitsland en Engeland dit voorbeeld. De religieuze betekenis bleef intussen
ook bestaan. Het woord propaganda had aanvankelijk een neutrale betekenis. In de Van Dale (1984) wordt propaganda ook ‘neutraal’ gedefinieerd.
Er wordt het volgende gesteld: ‘werkzaamheid, m.n. van een organisatie,
om aanhangers te winnen voor zekere principes; van propaganda spreekt
men alleen wanneer men in het gepropageerde een ideëel element kan
waarderen, anders spreekt men van reclame’. Propaganda kreeg vooral een
negatief imago, doordat ze als term vooral in de politieke sfeer is terechtgekomen. Dit kan verklaard worden uit het feit dat politieke propaganda
een belangrijk deel van de communicatiestroom opeisde. Kwalitatief
wordt politieke propaganda geassocieerd met die politieke machten, die
in staat zijn de totale mens in zijn totale beleving te manipuleren door
beheersing van de media. Te denken valt hierbij aan het Derde Rijk van
Adolf Hitler en bepaalde vormen van communistische propaganda (Van
der Meiden, 1972, pp. 32-35).
Vanuit de betekenis van de verspreiding van een idee of leer is propaganda gemakkelijker te onderscheiden van aanverwante begrippen.
Reclame en marketing proberen een commerciële invloed uit te oefenen,
propaganda een ideële. Deze mening wordt gedeeld door Hermens (1949,
p. 37), die hierbij refereert aan enkele buitenlandse auteurs, als hij schrijft:
‘Zoals reeds geconstateerd werd, zijn de twee begrippen reclame en propaganda nauw aan elkaar verwant. Het is nodig, zulks in tegenstelling tot
de opvatting van verschillende auteurs, zelfs van naam: Seyffert, Mataja
(Schuitema), deze te onderscheiden.’
Van Baarle en Zeylstra (1965, p. 5) zijn het met Hermens eens. ‘Men
doet er verstandig aan, hier onderscheid te maken tussen reclame en
andere methoden van influencering, die de leek te gemakkelijk met elkaar
vereenzelvigt nu zij ten gevolge van het gebruik van dezelfde media en
vaak van dezelfde technieken een grote uiterlijke overeenkomst vertonen. De nauwe verwantschap tussen reclame en propaganda is oorzaak
dat men deze begrippen nogal eens door elkaar haalt, hoewel propaganda
toch meer verweven is met culturele en politieke doeleinden.’ Aldus Van
Baarle en Zeylstra.Vaak wordt de term propaganda gebruikt waar reclame
op zijn plaats zou zijn. Dit vindt vooral plaats, wanneer men op economische gronden het publiek wenst te beïnvloeden in het denken over en de
houding ten opzichte van iets, dat ook geestelijke waarden in zich heeft:
bijvoorbeeld de propaganda voor het goede boek. Dergelijke campagnes
hebben veelal een collectief karakter, zodat de tendens ontstond de term
61

propaganda op allerlei collectieve campagnes toe te passen. Daardoor deed
zich de situatie voor waarin de groenteboer propaganda voor verse groenten maakte. Deze neiging wordt, aldus Soeterboek (1969), in de hand
gewerkt door de wens met de aanduiding propaganda aan het negatieve
imago van reclame te ontkomen.
Van der Meiden (1972, pp. 30-41) geeft geen definitie van reclame. Hij
stelt dat het niet zinvol is een definitie toe te voegen aan de vele honderden bestaande definities. Wel onderscheidt hij vier soorten propaganda, te
weten commerciële propaganda, politieke propaganda, educatieve-culturele propaganda en godsdienstige propaganda.
De term commerciële propaganda wordt slechts voor een deel gedekt
door het woord reclame. De commerciële propaganda predikt de mens
als consumerend wezen. Hij tracht, aldus Van der Meiden, de volmaakt
consumerende mens te scheppen en spreekt hem toe bijvoorbeeld via de
reclame-uitingen en zet hem aan tot consumeren. Propaganda draagt zo
bij aan de dynamiek van de samenleving, is modern en completeert zich
als de consumerende mens een bepaald product koopt. De commerciële
propaganda ontketent een complex aan activiteiten bij zender én ontvanger. Hierdoor ontstaat een consumptief bewustzijn, een houding die
gericht is op steeds meer en hoger gekwalificeerde consumptie ter wille
van de consumptie zelf, die dan een gedragspatroon gaat vormen in de
moderne mens. De consument is als het ware iemand die door zijn koopgedrag en zijn verbruikersmentaliteit bijdraagt aan een snellere omzet en
dus aan een welvaarts-economie. Beslissend voor de commerciële propaganda is de consumptiecapaciteit van de burger. Wie verdient kan kopen,
wie méér verdient kan méér kopen. Naar dat méér wordt gestreefd.
Het begin van de politieke propaganda is te herleiden tot de Franse
Revolutie. De politieke communicatie culmineerde in de twee wereldoorlogen. Politieke propaganda is, volgens Van der Meiden (pp. 32-34),
‘gericht op werving en behoud van aanhang voor een (vaag of welomschreven) politiek ideaal, een ideologie, een machtsbestel’. Er kunnen
twee vormen van politieke propaganda onderscheiden worden, te weten
monopolistische en dialogische. Monopolistische propaganda wordt door
machtsmiddelen in stand gehouden. Alle middelen zijn daartoe geoorloofd. Voorbeelden van monopolistische propaganda zijn de nationaalsocialistische en de communistische propaganda-stelsels. Van de tweede
vorm is sprake bij een dialoog tussen concurrerende partijen. Een voorbeeld hiervan is de parlementaire democratie, waarbij propaganda van
politieke partijen bijdraagt tot bewustwording van het publiek. Een speciale tak van de politieke propaganda is de oorlogspropaganda, die zich
vooral vanaf 1914 tot systeem heeft ontwikkeld.
Onder educatieve propaganda kunnen opvoeding, onderwijs en vorming gerekend worden. Culturele propaganda heeft bijvoorbeeld betrekking op kunst, sport, amusement en vrijetijdsbesteding. Educatieve
propaganda is er, aldus Van der Meiden (pp. 34-37), op ‘gericht bij jongeren
en ook ouderen die principiële houding en geëngageerdheid aan te kweken en te bewaren t.a.v. culturele en maatschappelijke verworvenheden,
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die het voortbestaan en de verbreiding van die verworvenheden tot gevolg
hebben’. De opvoeding in de benadering van Van der Meiden is gericht
op de maatschappij van later. In de culturele propaganda is volgens hem
sprake van overdracht van smaak, stijl, creativiteit, maar ook van informatie
die de burger helpt bij de keuze van zijn vrijetijdsbesteding, zijn persoonlijke ontwikkeling en zijn verdere vorming. Er kan propaganda gemaakt
worden voor concerten, het kopen van platen of boeken, het bezoeken
van horeca-bedrijven of bioscopen, het deelnemen aan wandeltochten,
rally’s en buitenlandse reizen, aan ‘uitgaan’ en aan het eten van bepaalde
producten. Een voorbeeld van collectieve propaganda voor het boek is de
Boekenweek.Voor bepaalde producten, zoals melk, kaas, vlees en eieren, is
eveneens collectieve propaganda gemaakt. Onder de educatieve- en culturele propaganda valt volgens Van der Meiden ook de propaganda voor
charitatieve doeleinden.
Van der Meiden noemt alle vormen van verbreiding van godsdienstige
overtuigingen en het in stand houden daarvan godsdienstige propaganda.
Onder godsdienstige propaganda verstaat hij (p. 37) ‘alle systematisch
opgezette activiteiten van een gelovige of een (tot kerk of secte) geformeerde groep van gelovigen om (nog) niet gelovigen of aanhangers van
een ander geloof (leden van andere kerken) voor eigen geloofsovertuiging
te winnen en tot aansluiting bij de groep over te halen.’
Fauconnier (1995, p. 193) stelt eveneens dat propaganda veel verwantschap heeft met reclame. Hij geeft in dit verband ook een definitie. Propaganda is volgens hem: ‘een vorm van massacommunicatie waarbij de
zender de intentie heeft meningen, houdingen en/of gedragingen van de
ontvanger te beïnvloeden vanuit een hoofdzakelijk suggestief-emotionele
benadering (cf. definitie reclame) en dit in de sector van de godsdienstige,
politieke of culturele stellingen, overtuigingen, waarden of normen’. Fauconnier betoogt dat het onderscheid tussen propaganda en reclame niet
steeds gemakkelijk te maken is. In de moderne tijd wordt bij propaganda
immers steeds vaker gebruik gemaakt van reclametechnieken die bedacht
zijn en uitgevoerd worden door reclamebureaus.Verder is het volgens Fauconnier moeilijk om in de culturele sector een onderscheid te maken tussen commerciële en culturele producten.
Propaganda lijkt gemakkelijker van voorlichting af te grenzen. Terwijl
bij voorlichting het belang en welzijn van de voorgelichte voorop dient te
staan en daarbij niet doelbewust getracht wordt de houding van de voorgelichte te beïnvloeden, staat bij de propaganda de doelbewuste communicatie van de zender (organisatie) centraal, met als oogmerk mensen te
beïnvloeden op grond van eigen inzichten en met het oog op eigen belangen.
2.6 Voorlichting
Volgens Vogelaar (1955, p. 10) kunnen twee ontwikkelingslijnen voor het
begrip voorlichting onderscheiden worden. De hoofdlijn wordt gevormd
door ‘veurlichten’ of ‘vorelichten’. Dat betekent zowel letterlijk als figuur63

lijk iemand met een licht voorgaan. Een zijlijn wordt gevormd door ‘verlichten’, in de betekenis van uit domheid en bijgeloof naar (beschavende)
kennis voeren.
Het begrip voorlichting gaat terug tot de achttiende eeuw. Sommige
vormen van voorlichting als vorm van georganiseerde voorlichting gaan
terug tot de tweede helft van de negentiende eeuw; andere zijn van recentere datum. Het ontstaan van voorlichting is moeilijk precies te dateren.
Eén van de eerste vormen van voorlichting is te herleiden tot de landbouw. Door de aanstelling van zogenaamde wandelleraren werd aan
boeren voorlichting gegeven. Een van de eerste en meest bekende wandelleraren was I. J. de Beucker die, uit Antwerpen afkomstig, onder andere
op uitnodiging van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw in 1865
een lezing verzorgde over planten en snoeien van vruchtbomen en andere
bomen. Een andere coryfee onder de ‘omgaande leeraars’ was G. F. R.
Corten die aanvankelijk vooral in het zuiden van Nederland voordrachten
verzorgde. Hij kwam in 1870 als wandelleraar in dienst van de Limburgsche Maatschappij van Landbouw. De aanpak was afkomstig uit Duitsland.
In 1886 werd een staatscommissie ingesteld met betrekking tot de voorlichting in de land- en tuinbouw, veeteelt en zuivel. De adviezen van deze
staatscommissie zouden richtinggevend blijken te zijn. Vanaf 1890 werd
zuivelvoorlichting gegeven door zuivelconsulenten die door provinciale
landbouwmaatschappijen waren benoemd. De voorlichting van overheidswege had ook betrekking op de rundveefokkerij. In 1909 werd besloten
een veeteeltconsulent aan te stellen voor Gelderland en Utrecht, alsmede
een voor Limburg. In de jaren twintig van de vorige eeuw stond de continuïteit van de voorlichting ter discussie, niet zozeer vanwege aantoonbaar
onvoldoende resultaten, maar vooral door de noodzaak tot bezuinigingen
op de overheidsuitgaven. In de jaren dertig breidde de overheidsorganisatie
zich uit in omvang, in het aantal consulentschappen en qua specialismen.
Tegelijkertijd richtte ze zich meer op het bereiken van samenhang in de
voorlichtingsinspanningen op landelijk niveau. De periode tussen 1946 en
1955 wordt gekenmerkt door een fase waarin een expansieve groei van
de voorlichtingsdienst het herstel van de land- en tuinbouw na de Tweede
Wereldoorlog moest bevorderen.Tussen 1956 en 1975 veranderde de agrarische voorlichting sterk. Naast bedrijfsvoorlichting richtte het beleid zich
op de uitvoering van het landbouwstructuurbeleid (Zuurbier, 1984, pp.
23-95).
In de laatste decennia van de negentiende eeuw begonnen Kruisverenigingen met het geven van gezondheidsvoorlichting. In 1875 werd – in
navolging van het ‘Roode Kruis, maar dan één voor de vredestijd’ – het
Witte Kruis opgericht. Deze organisatie had tot doel de bevolking te
betrekken bij het voorkomen van epidemieën door gezondheidsvoorlichting (Van Gent & Katus, 1995, pp. 11-12). Verder nam de in 1881 opgerichte Nieuw-Malthusiaanse Bond de seksuele voorlichting voor zijn
rekening (Waardenburg & Schuiten, 2009, p. 62).
In 1906 werd er door een aantal volksvertegenwoordigers gepleit voor
een bureau voor pers-informaties aan het buitenland. Maar dit schuchter
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bepleite bureau leidde tot niets (Cramer, 1958, p. 181). Tijdens de Eerste
Wereldoorlog speelde mr. L.J. Plemp van Duiveland (1868-1940) een bijzondere rol als intermediair tussen de overheid en de pers. Plemp van Duiveland was bij uitstek geschikt – en hij leende zich er, aldus Hemels (2010,
p. 136-140), ook graag voor – om toezicht te houden op het nakomen
van aanwijzingen van de regering en de opperbevelhebber van het leger
door de redacties.Vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw is de overheidsvoorlichting in Nederland tot ontwikkeling gekomen. In 1920 werd
de voormalige hoofdredacteur van de Nieuwe Courant uit Den Haag, het
orgaan van de Nederlandse werkgevers en de Vrij Liberalen, Plemp van
Duiveland op het Ministerie van Buitenlandse Zaken benoemd als ‘persreferendaris’. De aanleiding voor de benoeming van een persvoorlichter
bij buitenlandse zaken was de instabiele internationale situatie tijdens en
vlak na de Eerste Wereldoorlog. Zo stelden sommige buitenlandse kranten zich vijandig op tegenover Nederland (Hemels, 1973, p. 13; Hajema,
2001, p. 2). Het optreden van Plemp van Duiveland werd echter niet altijd
gewaardeerd. Omdat hij vragen van journalisten zelden of nooit van een
helder antwoord voorzag, gaven die hem als snel de bijnaam ‘monsieur je
ne sais pas’. Vanaf 1930 ontstond er bij de Nederlandse regering behoefte
aan een orgaan dat in het buitenland een juiste indruk moest geven van
de politiek die in het Koninkrijk der Nederlanden gevoerd werd. Het
grootst was deze behoefte op het gebied van het rechtzetten van berichten die hetzij berustten op foutieve informatie of geruchten, hetzij via
speculaties of opzettelijke vertekeningen het buitenland bereikten. Naast
een apparaat dat onjuiste informatie kon rechtzetten en de verspreiding
ervan kon voorkomen, miste men een instelling die tijdig signaleerde wat
er in de buitenlandse pers was overgekomen. Eind 1931 werd een speciale commissie, de commissie-François, door het Ministerie van Buitenlandse Zaken ingesteld, die advies moest uitbrengen over de instelling van
een ‘Regeeringspersdienst’. In 1932 bracht deze commissie een rapport
uit, waarin gepleit werd om misverstanden over Nederland in de buitenlandse pers tegen te gaan en ook om objectieve voorlichting te verschaffen aan de vaderlandse media. In 1934 werd op basis van dit rapport de
Regeeringspersdienst (RPD) ingesteld. A. J. Lievegoed werd tot chef
van de RPD benoemd. Hij werd bijgestaan door D.J. Lambooij, voormalig parlementair journalist van het christelijk-historisch dagblad De
Nederlander. Het accent lag op het geven van een zakelijke en zo feitelijk mogelijke informatie. Vanwege de slechte economische situatie in de
jaren dertig richtte de aandacht van de RPD zich al snel op de binnenlandse berichtgeving. Bij de oprichting van het ministerie van Algemene
Zaken in 1937 kwam de RPD onder de Minister-President te staan. Toen
de Tweede Wereldoorlog uitbrak werd A. Pelt, die bij de sectie informatie
van de Volkenbond in Genève werkzaam was, door de Nederlandse regering naar Londen geroepen om daar een voorlichtingsdienst op te zetten.
Zowel Lievegoed als Lambooij kwamen in het bezette vaderland al snel in
gevangenschap terecht. Hij richtte in 1940 in Londen de Regeeringsvoorlichtingsdienst (RVD) op. De RVD ging zich niet alleen op de pers maar
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ook rechtstreeks tot de burgers richten. Gedurende de oorlog stond de
RVD volledig in dienst van de buitenlandse politiek en van de oorlogsvoering van de Nederlandse regering. De voorzichtige toonzetting van vóór
de oorlog sloeg al snel om in propaganda. De RVD die in juli 1945 onder
het kabinet-Schermerhorn ontstond was, volgens Wagenaar (1997), geen
voortzetting van de RVD in Londen. Ten tijde van het kabinet-Schermerhorn-Drees (24 juni 1945 - 3 juli 1946) werd minister-president Willem Schermerhorn aangevallen op zijn voorlichtingsbeleid. In 1946 werd
(opnieuw) een speciale commissie ingesteld, de commissie-Van Heuven
Goedhart onder leiding van Gerrit Jan van Heuven Goedhart. Deze commissie moest advies uitbrengen over het overheidsbeleid ten aanzien van
de voorlichting. De commissie concludeerde in het kort een gebrek aan
eenheid in voorlichting, een gebrek aan contact met de pers en een gebrek
aan de juiste omschrijving van het begrip ‘voorlichting’. De commissie was van mening dat de voorlichting geen propagandistische elementen mocht bevatten, maar zich diende te beperken tot verduidelijking. Het
advies van de commissie werd niet gerealiseerd, mede omdat het advies tot
centralisatie van de RVD bij de verschillende betrokkenen niet in goede
aarde viel. De ministers kwamen evenals hun perschefs op voor hun autonomie en vonden dat het voorlichtingsbeleid op de departementen thuis
hoorde. De adviezen van een nieuwe speciale commissie onder leiding van
Hans Hermans, de commissie-Hermans, werden wel grotendeels overgenomen. Door onderscheid te maken tussen het voorlichtingsbeleid en
de voorlichtingstechniek had de commissie-Hermans de sleutel gevonden tot handhaving van de ministeriële verantwoordelijkheid. Het voorlichtingsbeleid werd onder het bewind van Beel (3 juli 1946 - 7 augustus
1948) definitief bij de departementen ondergebracht. De RVD als centrale instantie droeg dan alleen nog zorg voor de uitvoering van kostbare
projecten, zoals het vervaardigen van films en het verzorgen van tentoonstellingen. In september 1953 werd de naam veranderd in Rijksvoorlichtingsdienst. Aanleiding voor de naamswijziging was de verhuizing van de
dienst van de Wassenaarseweg naar het Noordeinde. De term ‘Rijksvoorlichtingsdienst’ zou, volgens Willem Drees, een meer neutrale benadering
van de overheidsvoorlichting aangeven (Schelhaas, 1979;Wagenaar, 1997).
Amsterdam was de eerste gemeente met een voorlichter. In 1936 richtte
de gemeente Amsterdam een bureau ter bestrijding van de werkloosheid
op. Bij dit bureau kreeg P. Mijksenaar de taak acties ter bevordering van de
werkgelegenheid op te zetten en de gemeentelijke voorlichting te verzorgen. Rotterdam kreeg in april 1946 een Bureau Voorlichting en Publiciteit. Andere Nederlandse gemeenten volgden later (Rooij & Nieuwenhuis,
1969).
Ondanks deze initiatieven concludeert Hajema (2001, p. 36) dat zelfstandige voorlichting van de bevolking door de overheid voor de Tweede
Wereldoorlog slechts op zeer bescheiden schaal voorkwam. In 1945 was
het aantal overheidsvoorlichters nog op de vingers van een paar handen te
tellen. Rond de millenniumwisseling van 2000 werkten duizenden voorlichters bij Nederlandse overheidsinstellingen.
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Aanvankelijk ging men spreken van landbouwvoorlichting, persvoorlichting, en seksuele voorlichting. In de periode voor de Tweede Wereldoorlog kreeg het voorlichtingswerk op tal van nieuwe terreinen impulsen.
Toen onstonden ondermeer de wetenschapsvoorlichting, de huishoudelijke voorlichting en de voedingsvoorlichting. Na 1945 verscheen de consumentenvoorlichting ten tonele. Intussen zijn daar nog andere vormen
van voorlichting bijgekomen, zoals milieuvoorlichting, jeugdvoorlichting,
patiëntenvoorlichting en interculturele voorlichting (Van Gent & Katus,
1995, p. 2).
Van Woerkom (1982, pp. 5-14) heeft de betekenissen van het begrip voorlichting in de omgangstaal en in de wetenschap onderzocht. Bij het begrip
voorlichting in de omgangstaal kunnen, volgens Van Woerkom, vijf verschillende betekenissen onderscheiden worden. De eerste betekenis is
‘het zich een voorbeeld tonen voor anderen’. Deze betekenis die afkomstig is uit de zeventiende eeuw heeft slechts kort stand kunnen houden.
In de tweede betekenis betekent voorlichten ‘onderrichten’. Van Woerkom heeft voorbeelden van deze betekenis gevonden, die teruggaan tot
de achttiende eeuw. Zo wordt in het woordenboek van Marin (1717)
gesproken over ‘Erasmus, Melancton, Calvinus en andere groote mannen
die ons voorlichten’. De betekenis van onderrichten is, volgens Van Woerkom, waarschijnlijk evenals de vorige, niet meer actueel. De derde betekenis van voorlichten komt vanaf ongeveer halverwege de negentiende eeuw
in zwang en luidt raadgeven of adviseren. Deze betekenis is verwant aan de
vorige. Het verschil zit in de aard van de informatie. De tweede betekenis
kan als algemeen getypeerd worden, terwijl de derde toegespitst is op een
speciale vraag of probleem. Van Woerkom denkt dat deze betekenis door
de oprichting van gespecialiseerde voorlichtingsorganisaties aan invloed
gewonnen heeft. Als doelstelling van het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Landbouwgebouwen in 1912 vond hij bijvoorbeeld de volgende
omschrijving: ‘Dit instituut heeft ten doel: het voorlichten van landbouwers
bij de aankoop en het gebruik van werktuigen en gereedschappen’. Dergelijke voorlichting, in de betekenis van ‘raad of advies geven’, is volgens
Van Woerkom van toepassing op vele andere soorten van voorlichting, zoals
de beroepskeuzevoorlichting en bepaalde vormen van gezondheidsvoorlichting. De vierde, neutrale, betekenis van ‘inlichten, informeren, iemand
van iets in kennis stellen’ is volgens hem van betrekkelijk jonge datum. In
de meeste woordenboeken van recente datum wordt deze betekenis gegeven.Voorlichting is daarbij zo ongeveer elk proces van kennisoverdracht dat
buiten de school, de journalistiek, de geloofsverkondiging, de reclame of de
propaganda plaatsvindt.Voorlichting heeft vaak iets te maken met het algemeen belang en het algemeen welzijn. Het is dan ook niet toevallig dat veel
voorlichting ontspringt aan overheidsorganisaties, zo niet direct dan wel
indirect. In de laatste betekenis gaat het om het beïnvloeden of het bevorderen van iets.Volgens Van Woerkom is deze betekenis van recente datum, al
heeft hij er een voorbeeld van kunnen vinden uit 1859. In deze betekenis is
de voorlichter verantwoordelijk voor een ‘goede’ beeldvorming. Voorlich67

ting dient in veel gevallen niet enkel en alleen om te informeren of om in
het belang van de ander raad te geven, maar ook om er zelf, als voorlichting
verstrekkende organisatie of persoon, beter van te worden.
In de wetenschap heeft Van Woerkom drie betekenissen van voorlichting gevonden. De eerste is voorlichting als informatieve dienstverlening.
In dit geval gaat het om definities waarin de nadruk ligt op het verstrekken
van mededelingen of informatie, zoals service aan het publiek dat daarvan
gebruik kan maken of niet. Een voorbeeld hiervan is wetenschapsvoorlichting. De tweede betekenis van voorlichting is voorlichting als hulp bij
menings- of besluitvorming.Voorbeelden hiervan zijn landbouwvoorlichting en beroepskeuzevoorlichting. Bij deze definities overheerst het vermogen van de cliënt om zelf zijn problemen op te lossen. De rol van de
voorlichter is bij deze tweede betekenis aanzienlijk minder vrijblijvend
dan bij de eerste. Het verschil kan ook als volgt weergegeven worden:
bij het eerste type voorlichting is de voorlichter boodschapsgericht, bij
het tweede ontvangergericht. Als derde en laatste vorm van voorlichting
noemt Van Woerkom voorlichting als mentaliteits- of gedragsbeïnvloeding. Ook in dit geval is de voorlichter sterk op de voorgelichte gericht,
maar dan vooral om deze in een bepaalde richting te beïnvloeden. Het
‘algemene belang’ is meestal het uitgangspunt voor het opzetten van voorlichtingsorganisaties en voorlichtingsacties. De voorlichting is daarbij niet
zelden één van de beleidsinstrumenten. Een voorbeeld van deze vorm is
de gezondheidsvoorlichting, waarbij de doelstelling van mentaliteits- en
gedragsbeïnvloeding niet ongebruikelijk is.
Van Woerkom besluit met vast te stellen dat het alledaagse en het
wetenschappelijke taalgebruik ongeveer dezelfde varianten kennen. De
eerste soort definities zou men kunnen herleiden tot wat ‘inlichten, informeren’ is genoemd. De tweede categorie definities is enigszins verwant
aan de betekenis van ‘raadgeven’, ‘adviseren’, maar dan wel ruim opgevat, in de ‘moderne’ betekenis, waarbij het invoelingsvermogen zeker zo
belangrijk is als de inhoudelijke deskundigheid. Zo ligt de betekenis dichter bij ‘de keuzevrijheid vergroten’, zoals Vogelaar (1955) deze betekenis
heeft omschreven. De derde betekenis valt zonder veel moeite terug te
voeren tot voorlichting als ‘het bevorderen van iets’. Aldus Van Woerkom.
Van het begrip voorlichting bestaan veel definities. Zuurbier (1984, p.
167-169) geeft bijvoorbeeld twaalf algemene definities van voorlichting
en daarnaast geeft hij tien specifiek op landbouwvoorlichting gerichte
definities. Het zou te ver voeren om alle definities in deze studie over
reclame te gaan behandelen. Wij zullen ons daarom beperken tot enkele
definities die vooral afkomstig zijn uit encyclopedieën. Ze geven gezamenlijk een goede samenvatting van het begrip voorlichting.
Het geven van voorlichting kan volgens de Grote Winkler Prins Encyclopedie (dl. 23, 1983, p. 364) omschreven worden als ‘een opzettelijke en
systematische poging om door middel van het overdragen van kennis en
inzicht anderen zodanig van dienst te zijn, dat deze in staat zijn zo zelfstandig en bewust mogelijk en zoveel mogelijk in overeenstemming met
hun belang en welzijn ten aanzien van een concreet geval een beslissing te
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nemen’. De Grote Winkler Prins Encyclopedie geeft de volgende kenmerken
van voorlichting:
1. Vrijheid van de voorgelichte om zelf een besluit te nemen.
2. Belang en welzijn van de voorgelichte staan voorop.
3. Het beperkte karakter van de geboden hulp.
De Grote Spectrum Encyclopedie (dl. 19, 1978, pp. 401-402) vult de voorgaande definitie aan. Voorlichting is, volgens de Grote Spectrum Encyclopedie, een vorm van niet-wervende communicatie en massacommunicatie,
die zowel op ideële als op commerciële zaken betrekking kan hebben. De
Grote Spectrum Encyclopedie geeft dus aan dat voorlichting ook op commerciële zaken betrekking kan hebben. Bij voorlichting over commerciële
zaken kan ondermeer gedacht worden aan consumentenvoorlichting, zoals
voorlichting die gegeven wordt door de in 1953 opgerichte consumentenbond.14 Fauconnier (2000, p. 214) ten slotte geeft een definitie met een
communicatie-wetenschappelijke invalshoek. Hij definieert voorlichting
als ‘een vorm van massacommunicatie waarbij de zender de intentie heeft
de meningen, houdingen of gedragingen van de ontvanger te beïnvloeden,
en dit met een hoofdzakelijk rationele, argumenterende benadering’.
In de praktijk is de afbakening ten opzichte van andere begrippen zoals
propaganda, reclame en marketing minder absoluut, omdat voorlichting
van dezelfde communicatietechnieken gebruik maakt. Zoals bij reclame
het geval is dient ook bij voorlichting de aandacht van de doelgroep
getrokken te worden via een uitgekiende presentatie, zodat de boodschap goed blijft hangen. Daarbij kan dan de hulp worden ingeroepen
van dezelfde deskundigen die actief zijn in de reclamewereld: vormgevers,
copywriters, mediaplanners en dergelijke. Vervaging tussen de verschillende modaliteiten van (massa)communicatie kan bovendien plaatsvinden als het ene aspect sterker wordt benadrukt dan het andere, zodat een
zekere ongenuanceerdheid in de wijze van definiëren kan binnensluipen.
2.7 Terugblik
Begrippen als publiciteit, reclame, marketing, propaganda en voorlichting
zijn op allerlei manieren gedefinieerd. Elke auteur heeft binnen de context
van de tijd waarin hij de definitie opstelde zijn eigen positie ten opzichte
van de begrippen bepaald. Steeds weer blijkt dat veel auteurs met de definities geworsteld hebben, terwijl anderen ze helemaal weg laten.Verschillende auteurs formuleren een eigen definitie, ogenschijnlijk zonder dat ze
van andere definities kennis hebben genomen. Anderen doen dat juist wel
en leveren ook commentaar op de geraadpleegde definities, zoals Schui14 De missie van de Consumentenbond is ‘consumenten in staat stellen beter en makkelijker
keuzen te maken, met respect voor mens en milieu’. De Consumentenbond brengt deze
doelstelling in de praktijk door voorlichting en bijstand aan de aangesloten leden te geven
en door invloed uit te oefenen op de politiek. De bond is ook bekend vanwege de vergelijkende tests die in de Consumentengids worden gepubliceerd. (zie: www.consumentenbond.nl)
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tema (1936) en Roels (1938). Desalniettemin blijkt dat de definities van
publiciteit, reclame, propaganda en soms ook voorlichting door elkaar
heen lopen, hoewel elk van de begrippen een ander gevoel bij de betrokkenen lijkt op te roepen. Begrippen als reclame en propaganda hebben,
zo krijgt men de indruk, het element van beïnvloeding meer in zich dan
publiciteit en voorlichting. Bij reclame en propaganda speelt het belang
van de zender een grotere rol dan bij beide andere begrippen. Bij reclame
staat een commercieel belang voorop. Bij propaganda gaat het eerder over
een ideëel belang. Het begrip publiciteit wordt wel gebruikt in plaats van
reclame in een poging om een gunstiger klank aan reclame te geven.
Voor 1940 bestaat in Nederland in tegenstelling tot Duitsland niet echt
een traditie om het begrip reclame te definiëren, zeker niet binnen de literatuur over reclame. Voor de Verenigde Staten blijkt dit eveneens te gelden.Veel van de definities, ook uit de encyclopedieën, zijn beïnvloed door
definities uit Duitsland. Een voorbeeld hiervan zijn de definities uit de
Winkler Prins Encyclopedie waarvan de eerste zes drukken sterk leunden op
de Duitse Brockhaus Encyclopedie. Dit geldt eveneens voor definities vanuit
de academische wereld (Schuitema, 1936; Roels, 1938).
Het geheel aan activiteiten dat met propaganda verbonden kan worden
blijkt veel ouder te zijn dan de overige begrippen. Het werd al druk beoefend in de klassieke oudheid. Het begrip reclame wordt in zijn huidige
betekenis in Nederland gebruikt vanaf de negentiende eeuw. Het begrip
voorlichting gaat terug tot de Verlichting, maar komt binnen het Nederlandse taalgebied vooral op in de tweede helft van negentiende eeuw.
Marketing ten slotte gaat als idee terug tot de Griekse oudheid, maar de
marketing praktijk dateert vanaf het begin van de twintigste eeuw. In
Nederland komt marketing pas na de Tweede Wereldoorlog op als discipline. Reclame is een onderdeel van de marketingactiviteiten. Maar het is
mogelijk dat bij marketing in sommige gevallen geen behoefte bestaat aan
reclame.
Sommige schrijvers over reclame laten de geschiedenis van de reclame
beginnen in de oudheid. Vanuit het Oude Egypte zijn al omroepers en
afbeeldingen uit Egyptische graven bekend. Ze refereren aan een intensieve goederenruil die op markten tot stand gekomen moet zijn (Buchli,
1962, p. 54). Maar in een pre-industriële samenleving van vóór de ontwikkeling van de moderne markt economie kon reclame eigenlijk vooral
gezien worden als hulpmiddel om mensen te informeren over de verblijfplaats van een specifieke handwerker of over de plaats waar zich een café
bevond. Het informeren sluit aan bij de in het Europese denken heersende
opvatting in deze periode dat een ‘eerbare’ vak- of koopman niet streefde
naar winstmaximalisatie. Hij streefde vooral naar het verdienen van zijn
levensonderhoud. Praktijken als het verleiden van klanten en openlijke
concurrentie werden als ongewenst beschouwd. Het werd ook wel als
onchristelijk of zelfs als immoreel beschouwd, wanneer iemand probeerde
klanten van iemand af te pakken. Het toppunt van commerciële tactloosheid was de bewering dat iemand vaste prijzen hanteerde, die lager waren
dan die van de concurrentie (Wischermann, 2000, p. 1).
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De negentiende eeuw wordt gekenmerkt door een mentaliteitsverandering waarvan het gehele economische leven geleidelijk aan doordrenkt
raakte. Deze verandering van mentaliteit die gemarkeerd wordt door een
overgang van een overwegend passieve naar een naar een ongebreideld
naar winst strevende producent, wordt ook weerspiegeld in de advertenties. De echte ‘concurrentieadvertentie’ waarin firma A verklaart de beste
te zijn of waarin beweerd wordt dat product B gekocht moet worden, is
een duidelijke indicator voor deze geestesverandering (Brugmans, 1961,
1970, 1976). Kenmerk van de moderne reclame is de introductie van het
element verkopen. Deze mentaliteitsverandering kan in de definities van
reclame ook teruggevonden worden. In de oudere literatuur over reclame
wordt nog sterk de nadruk gelegd op de informatiefunctie (Cronau, 1889;
Mataja, 1911; Grote Winkler Prins Encyclopedie, 1922, dl. 14, p. 216). Bij
latere definities wordt het element concurrentie geïntroduceerd (Hermens, 1949; Borden, 1942). Floor & Van Raaij (1998, p. 46) introduceren
ook een nieuw het element, namelijk het betalen voor het maken van
reclame.
Het begrip reclame riep in Duitsland andere gevoelens op dan in
Nederland. ‘Reklame’ kreeg daar een negatieve klank. Al voor 1900 werden begrippen als ‘Propaganda’ en ‘Wirtschaftspropaganda’ in het zakelijke spraakgebruik geïntroduceerd.Vanaf 1910 werd het begrip ‘Werbung’
naast de begrippen ‘Reklame’ en ‘Propaganda’ belangrijk. Nog in 1929 was
Rudolf Seyffert van mening dat de drie begrippen op een verschillende
manier wezen om hetzelfde uit te drukken. Met het nationaal-socialistische Gesetz über Wirtschafswerbung van 12 september 1933 werd het begrip
‘Wirtschaftswerbung’ voor zakelijke aanprijzingen officieel ingevoerd.
Hiermee werd het lot van het begrip ‘Reklame’ bezegeld. Het kwam ook
na de Tweede Wereldoorlog niet meer in de oorspronkelijke betekenis in
het normale taalgebruik terug. Het begrip ‘Reklame’ werd sindsdien vervangen door het begrip ‘Werbung’.
In de Verenigde Staten bestond minder dan in Duitsland een traditie om
het begrip ‘advertising’ te definiëren.Voor zover dat wel gedaan werd hebben de definities er vaak het karakter van een beschrijving (Calkins, 1905,
pp. 61-62) van het begrip of van een slogan (Calkins, 1924, p. 4). Maar het
element van informeren neemt bij de oudere definities in de Verenigde
Staten, zoals die van Tipper, Hollingsworth, Hotschkiss & Parsons (1915, p.
15), evenals in Nederland en Duitsland, een belangrijke plaats in. Borden
gaf in 1942 een definitie die aansluit bij de Nederlandse en de Duitse definities uit die tijd, namelijk informeren en verkopen.
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Hoofdstuk 3

Historiografie van de reclamegeschiedenis vóór 1940

3.1 Inleiding
In de afgelopen eeuwen zijn in binnen- en buitenland tal van boeken
over de geschiedenis van de reclame verschenen. Het grootste deel van
de stroom van publicaties bestaat uit populaire boeken. Er zijn vooral veel
gespecialiseerde publicaties over onder andere affiches, affichekunstenaars,
uithangborden, emailleborden, advertenties, advertentiebureaus, reclamebureaus en marketing. Ook zijn er overzichtswerken die een breder terrein
van reclamegeschiedenis bestrijken beschikbaar. Vanuit de academische
wereld is er eveneens belangstelling getoond voor de geschiedenis van de
reclame. De mate waarin verschilde sterk per land.
In dit historiografische hoofdstuk staan de Verenigde Staten, Duitsland
en Nederland centraal. Het aantal publicaties in deze landen is zeer talrijk.
Het overzicht zal dan ook geen volledig beeld van de reclameliteratuur
kunnen schetsen. De kwaliteit van de verschillende publicaties loopt sterk
uiteen. Sommige boeken voldoen aan de hoogste wetenschappelijke normen, terwijl andere niet meer dan fraaie plaatjesboeken zijn. De ontwikkeling van de reclamegeschiedschrijving in de drie landen verschilt sterk,
zo zal blijken.Wat de landen met elkaar gemeen hebben, is de toenemende
belangstelling voor reclamegeschiedenis vanaf ongeveer het begin van het
laatste kwart van de twintigste eeuw.
In het hiernavolgende overzicht nemen we enkele beperkingen in acht.
Publicaties over (grafisch) ontwerpen worden buiten beschouwing gelaten. Reclamehandboeken en meer algemene economische studies worden
evenmin behandeld.Verder ligt bij de literatuur uit de Verenigde Staten en
Duitsland de nadruk vooral op de belangrijkste kenmerken van de ontwikkeling van de reclamegeschiedschrijving in deze landen. Literatuur
over marketinggeschiedenis valt eveneens buiten het kader van de historiografie. In Nederland bestaat vooralsnog nauwelijks geschiedschrijving
op dit terrein, maar internationaal is er wel onderzoek naar marketinggeschiedenis gedaan. Hollander, Rassuli, Jones & Dix (2005) en Berghoff
(2007) geven hiervan een overzicht.
Ook in andere landen dan de drie genoemde zijn publicaties over reclamegeschiedenis verschenen. In België zijn er dissertaties gepubliceerd van
Fauconnier (1962) en Pouillard (2005). In Frankrijk is een proefschrift
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van Martin (1992) uitgegeven. In Groot-Brittanië is het aantal publicaties
beperkt. Vooral Nevett (1979, 1982) heeft op het terrein van de reclamegeschiedenis gepubliceerd. De publicaties uit België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden verder buiten beschouwing gelaten.
Doel van de historiografie is een inventarisatie te maken van de tot dusver beschikbare reclamehistorische literatuur in Nederland, de Verenigde
Staten en Duitsland. Het beoogt verder zicht te geven op mogelijke invalshoeken voor historisch onderzoek. Tenslotte beoogt het een selectie te
maken van relevante publicaties voor mijn proefschrift.
3.2 Verenigde Staten
In 1979 verscheen onder redactie van Richard W. Pollay het boek Information sources in advertising history. In het eerste hoofdstuk maakt deze auteur
de balans op van de literatuur over reclamegeschiedenis in de Verenigde
Staten tot dan toe. In een artikel uit 1978 had hij dat al eerder gedaan. De
stand van zaken van dat moment stemt hem niet vrolijk. Hij stelt vast dat
het aantal boeken met reclamegeschiedenis als onderwerp relatief beperkt
is. De kwaliteit van de beschikbare literatuur zou ook niet altijd even goed
zijn. Hij wijt dit ten dele aan de historici die eerder aandacht zouden hebben voor politieke geschiedenis dan voor bedrijfsgeschiedenis. Pollay is
echter ook van mening dat het ontbreken van goede studies op het terrein
van reclamegeschiedenis niet alleen voor rekening van de historici komt.
Volgens hem is het bedrijfsleven hiervoor mede verantwoordelijk. Er kan
alleen goede bedrijfsgeschiedenis geschreven worden als bedrijven zorgen
voor goed voorziene en toegankelijke archieven.Verder zou het van belang
zijn dat bedrijven historici het recht geven om uit hun archief materiaal te
putten en de resultaten van het onderzoek te publiceren.
Pollay wijt de niet zo ideale situatie aan de houding van de (reclame)
ondernemingen die volgens hem meestal een gering historisch besef hebben. Het management zou de neiging hebben, zich vooral op actuele problemen en toekomstige strategieën te richten. Ook zouden bedrijven een
zekere argwaan tegen wetenschappers koesteren. Firma’s die een zekere
historische belangstelling aan de dag leggen, zouden eerder de neiging
hebben een professionele journalist in te huren voor het schrijven van een
geschiedenis van de ‘struggle and triumph’. Het resultaat van een dergelijke aanpak zou zijn dat waarschijnlijk een tamelijk afwijkende voorstelling van zaken gegeven wordt. Het gebruik van bronnenmateriaal door
een professionele onderzoeker zou een ander beeld opleveren. Pollay is
van mening dat de geschiedenis van de twintigste eeuw niet geschreven
kan worden zonder de reclame erin te betrekken. Dit niet alleen omdat
de geschiedenis van de reclame zoals we die nu kennen zich gedurende
de twintigste eeuw ontwikkeld heeft, maar ook omdat de reclamewereld
een belangrijke sector van de economie werd. Bovendien zouden de sociale zichtbaarheid en mogelijke sociale invloed van reclame wel eens groot
kunnen zijn. Reclame is volgens Pollay namelijk zowel doordringend
als overredend. Verder zou reclame zich op het snijpunt van praktijk en
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kunst, tussen psychologie en economie en tussen de producenten en consumenten in de samenleving bevinden. Daarom zou ze tot de kerngebieden van de economische geschiedenis behoren. Maar het behoort hiermee
tevens tot de kerngebieden van onze sociale, technologische, artistieke
en culturele geschiedenis. Pollay is van mening dat reclamegeschiedenis
waarschijnlijk een van de sleutels is om de evolutie van onze complexe
verstedelijkte samenleving te kunnen begrijpen. Hij wil met zijn boek een
bijdrage aan dit inzicht leveren.
De reclameliteratuur tot 1979 overziend stelt Pollay vast dat mensen uit
de reclamewereld hun eigen geschiedenis niet kunnen schrijven, hoewel
ze misschien denken dat ze dit prima zouden kunnen. Ze kennen het
onderwerp immers goed, ze zijn gewend om te schrijven, ze hebben geen
probleem met het schrijven voor een groter publiek, zoals uit de verschillende boeken die vanuit de reclamewereld geschreven zijn, blijkt. Deze
publicaties zijn volgens Pollay echter doorgaans nauwelijks geschiedwetenschappelijk verantwoord te noemen. Het belang voor de historicus zou
dan ook vaak gering zijn.
Het meest voorkomende boek over reclamegeschiedenis is semi-autobiografisch van
opzet.Voorbeelden hiervan zijn My life in advertising van Claude Hopkins (1927)15, gepubliceerd tegen het einde van Hopkins’ carrière als
reclameagent.Voor dit boek geldt, evenals voor
The huckster’s revenge van Fred Manchee (1959)
en Me and other advertising geniuses van Charlie Brower (1974) dat de historische waarde
gering is. Meestal komen deze boeken niet veel
verder dan een verzameling grappige anekdotes zonder dat van een conceptuele samenhang
sprake is. Zelfs de beste voorbeelden van dit
genre hebben geringe historische waarde. Dit
geldt bijvoorbeeld voor David Ogilvy’s Confessions of an advertising man (1963)16. Het boek
Claude C. Hopkins (1866-1932). Hopkins
kwam vanaf 1907 in dienst van het bureau is goed geschreven, maar het voldoet niet aan
Lord & Thomas. Volgens Hopkins moest de regels van verantwoorde geschiedschrijving.
een copywriter gedetailleerde informatie Dit komt doordat Ogilvy zijn ervaring verpakt
over het product van de klant verzamelen
heeft in concrete adviezen voor andere adverom vervolgens ‘reason-why copy’ te schrijven. Hij is verder bekend om het toepassen teerders. Hij geeft geen beschrijving van de
van coupons, premiums, gratis monsters, de ontwikkeling van het reclame maken en van de
postorder en copy testing. De foto werd ge- functies ervan in de samenleving.
publiceerd in Fox (1985, p. 142).
Biografieën van reclamemakers zijn er
nagenoeg niet. Een uitzondering vormen
biografieën over de kleurrijke P.T. Barnum
15 Ook in Nederlandse vertaling verschenen als: Reclame: Mijn levenswerk.
16 Ook in Nederland verschenen onder de titel: Credo van een reclameman: Onthullingen uit een
reclamepraktijk.
74

van Harris (1973), Saxon (1989), Kunhardt (1995), Adams (1997), Cook
(2001) en Harding (2001). Barnum (1856) heeft ook een autobiografie geschreven. John Gunther (1960) heeft de meest recente biografie
over Albert D. Lasker geschreven. De belangrijke Amerikaanse historicus
Daniel J. Boorstin (1982) beoordeelde deze studie als: ‘a disappointing, thin
and pious account of one of the most interesting figures in modern American social history’.
Enkele historische boeken over reclame zijn geschreven door reclamemakers of journalisten.Te denken valt dan aan They laughed when I sat down
(1959) van Frank Ransome en 100 Greatest advertisements (1993), geschreven door Julian Watkins. Deze boeken werden als koffietafelboeken uitgegeven. Ze vallen dan ook op door de fraaie illustraties. Dat historici ze
als niet relevant links lieten liggen is, gezien de inhoudelijke kwaliteiten,
jammer. The golden fleece (1963) van Joseph Seldin beschrijft de marketing
van na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten. Deze en andere
door reclamemensen geschreven boeken hebben nauwelijks de aandacht
getrokken, zelfs als de inhoud ervan daar aanleiding toe gaf. Dit heeft te
maken met een academische argwaan ten aanzien van de inhoudelijke
integriteit en representativiteit van deze boeken.Volgens Pollay (1979, p. 8)
is die twijfel grotendeels terecht. Historici zouden eerder op zoek zijn naar
boeken die geannoteerd en van een index voorzien zijn, zodat de inhoud
controleerbaar is.
Vanuit de academische wereld bestond in de Verenigde Staten totdat
Pollay (1979) met zijn boek Information sources in advertising history kwam
weinig belangstelling voor reclamegeschiedenis. In publicaties van vóór de
Tweede Wereldoorlog worden doorgaans maar twee titels geciteerd, namelijk een studie van Presbrey (1929) die een kroniek van de eerste halve
eeuw van de moderne reclame schreef en de studie van Ralph M. Hower
(1939) over de geschiedenis van N.W. Ayer & Son. Behalve deze twee boeken bestaan er nauwelijks vroege studies van enige importantie. In de literatuur wordt soms nog verwezen naar het boek van Henry Sampson uit
1874 en het ondergewaardeerde boek van James Playstead Wood uit 1958.
Deze boeken zijn overwegend descriptief van aard. Boorstin vermeldt in
zijn 1973 in zijn trilogie The Americans waarmee hij de Pullizer Price won
nog het volgende: ‘Advertising, one of the most characteristic and most
vigorous of American institutions, has been less adequately chronicled than
almost any other major institution’. In een ander boek (1964) meldt hij dat
‘advertising despite its importance in the American economy and in our
daily life, has attracted surprisingly few historians’.
Ralph Hidy stelt in een artikel uit 1970 nog dat er wel veel over marketinggeschiedenis gesproken wordt, maar dat er van nog maar weinig
actie sprake is. Zo nu en dan zijn er wel jonge historici geweest, die een
dissertatie of een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift publiceerden.
In veel gevallen bleven deze prestaties echter onopgemerkt, ondanks de
wetenschappelijke kwaliteiten. Een goed voorbeeld hiervan is de in 1976
verschenen dissertatie van Daniel Pope. In 1983 publiceerde hij een handelseditie van zijn proefschrift, getiteld The making of modern advertising,
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zodat hij een breder publiek kon bereiken. Pope geeft als eerste een uitgebreide analyse van de institutionele ontwikkeling van de Amerikaanse
reclame tussen de jaren tachtig van de negentiende en de jaren twintig van
de twintigste eeuw. Het boek van Pope kan als een bedrijfseconomische
studie van de reclame betiteld worden. Het ontstaan en de ontwikkeling
van het reclamebureau neemt een centrale plaats in zijn onderzoek in.
Pollay doet in zijn boek een oproep aan (gerenommeerde) historici om
reclamegeschiedenis te schrijven. Met het boek Information scources in advertising history wilde Pollay in 1979 een drempel wegnemen door een overzicht te geven van beschikbare bronnen en literatuur. Sinds het verschijnen
van Pollay’s boek is een aantal publicaties over reclamegeschiedenis in de
Verenigde Staten van de pers gekomen. Hierbij kan gedacht worden aan
de studie van Fox (1984), getiteld The mirror makers: A history of American
advertising and its creators. Hierin beschrijft hij de geschiedenis van de toonaangevende reclamemakers in de Verenigde Staten vanaf de negentiende
eeuw tot de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Fox doet dit aan de hand
van een reeks van korte biografieën van overwegend reclametussenpersonen. Veelal aan de hand van in bladen gepubliceerde interviews behandelt hij reclamemakers die van invloed geweest zijn op de ontwikkeling
van de reclame in de Verenigde Staten. Aan de orde komen onder anderen eigenaren van toonaangevende reclamebureaus, copywriters (tekstschrijvers) en account executives. Marchand (1985) concentreert zich in
zijn boek Advertising the American dream: Making way for modernity op de
periode 1920-1940. Hij onderzoekt hoe reclame een bijdrage geleverd
heeft aan het zelfbeeld van de Amerikanen. Het boek van Marchand kreeg
veel waardering.17 Aan de hand van een reeks van advertenties schetst de
auteur een culturele geschiedenis van de Verenigde Staten. Marchand
onderscheidt zich van andere studies door het gebruik van de bronnen.
Op een verrassende wijze weet hij op basis van een overwegend kwalitatieve analyse een samenhangend beeld te geven van het beeldgebruik in
advertenties. Zo onderkent hij in de onderzochte advertenties een aantal
visuele clichés. Het blijkt dat bijvoorbeeld de vrouw, de man, het gezin
en het werk vaak op een vergelijkbare wijze in advertenties opgevoerd
worden. Hij laat verder zien dat de tekstschrijvers de neiging hadden om
hun eigen gezin als uitgangspunt te nemen bij de typering van het ideale gezin. De kracht van het boek van Marchand is de beeldende wijze
waarop hij zijn verhaal over het voetlicht weet te brengen. Met veel voorbeelden wordt het verhaal verteld. De vraag is wel hoe representatief het
is. Marchand baseert zijn studie op voorbeelden van advertenties van een
beperkt aantal bladen, waaronder de Saturday Evening Post, American Magazine, Life, Ladies’ Home Journal en True Story Magazine. Overigens heeft hij
hiervoor wel ruim 180.000 advertenties uit deze bladen bestudeerd, wat
een prestatie van formaat genoemd mag worden. Sinds het verschijnen
17 Leiss, Kline, Jhally, Botterill (2005: vii) voeren het boek van Marchand in hun voorwoord bij
de derde druk van hun boek bijvoorbeeld op als: ‘A work by an author whose insight, sophistication, breadth of view set a high standard for everyone else who would venture into this territory.’
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van het boek van Pollay zijn er verder publicaties verschenen van Norris (1990), Lears (1994), Scanlon (1995), Garvey (1996), Ohmann (1996)
en McGovern (2006). Het betreft hier veelal studies die zich meer op het
grensvlak van reclamegeschiedenis en consumptiegeschiedenis bewegen.
Artikelen in wetenschappelijk tijdschriften hebben doorgaans een beperkter bereik dan boeken. Een voorbeeld hiervan is een artikel van Michael
McMahon (1972) over het toepassen van psychologische concepten in de
reclame-industrie van de jaren twintig en dertig. Een ander voorbeeld is
een artikel van Merle Curti (1967) waarin de zich wijzigende inzichten in
de menselijke natuur zoals ze uit Printers’ Ink naar voren komen centraal
staan. Het zijn artikelen die, ondanks de wetenschappelijke kwaliteit ervan
door de specialistische aard grotendeels onopgemerkt zijn gebleven. Stuart
Ewan (1976) kiest in zijn studie met de titel Captains of consciousness een
marxistische invalshoek. Zijn centrale thematiek is dat reclame vooral controle over consumenten wil uitoefenen.Ten slotte kan een studie van Laird
(1998) vermeld worden, waarin de relatie tussen de Amerikaanse zakenwereld en het ontstaan van de consumentenmarketing onderzocht wordt.
3.3 Duitsland18
De eerste algemene overzichten met betrekking tot reclamegeschiedenis in Duitsland zijn afkomstig van Zur Westen (1925) en Paneth (1926).
Deze auteurs behandelen de in die tijd zichtbare aspecten van reclame op
gedetailleerde wijze. Ze gingen echter niet veel verder: zo maken ze de
onderliggende drijfveren niet zichtbaar. Eigenlijk geldt hetzelfde voor veel
publicaties die sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw verschenen
zijn. Alleen het boek van Schäfer (1937) getiteld, Markt und Werbung, en
het onderzoek van Weisserth (1953) Die Entstehung der Wirtschaftswerbung
voegen een extra dimensie toe. Beide auteurs proberen een economischhistorische onderbouwing aan het verschijnsel reclame te geven. Het
onderzoek van Westphal (1989) naar de functie van de reclame onder het
nationaal socialisme kan als populairwetenschappelijk getypeerd worden.
Het grootste deel van de historische publicaties over reclame in Duitsland gaan over de ontwikkeling van de dragers van reclameboodschappen.
Vooral het affiche is hierbij populair. Reinhardt (1993) verklaart dit door
het feit dat Duitsland een grote groep financieel krachtige verzamelaars
van reclameaffiches bestaat. Daardoor zou er ook een markt voor dergelijke publicaties bestaan. Doorgaans gaat het hierbij om boeken met veel
fraaie afbeeldingen. De begeleidende teksten hebben meestal weinig om
het lijf. De nadruk ligt vooral op de esthetische aspecten van de affiches.
De sociaaleconomische betekenis van het medium affiche wordt niet
belicht. Voorbeelden hiervan zijn boeken van Wember (1961), Arnold
(1963), Sailer (1965) en Müller-Brockmann (1971). Alleen de dissertatie
van Gagel (1971), getiteld: Studien zur Motivgeschichte des deutschen Plakats
18 Er is bij het samenstellen van deze historiografie gebruik gemaakt van Reinhardt (1989, pp.
11-14).
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1900-1914, weet het niveau van voorgaande boeken te ontstijgen. Het
boek behandelt de ideologische drijfveren zoals ze weerspiegeld worden
in affiches uit de periode 1900-1914. Publicaties over kleurrijke reclamemiddelen zoals emailleborden (Riepenhausen, 1979; Feuerhorst &
Steinle, 1981, 1985), uithangborden (Hölscher, 1965), etalages (Osterwold,
1974) of verpakkingen (Leitherer & Wichmann, 1987) ontstijgen het
niveau van de publicaties over affiches evenmin. Dit geldt ook voor enkele
gedenkboeken over de geschiedenis van de verkeer- en postreclame (Stotz,
1967; Oeftering, 1962).
De academische wereld heeft in Duitsland al wel lange tijd belangstelling voor de geschiedenis van het advertentiewezen. Dit blijkt uit het volgende overzicht. De eerste dissertatie van Ludwig Munzinger dateert al uit
1901. Ze werd gevolgd door dissertaties van Kulbe (1920), Bröker (1921),
Kolb (1921), Thiergarten-Schulz (1922), Flügel (1925), Höller (1925),
Bachem (1929), Meissner (1931), Balzer (1933), Heuer (1937), Herrmann
(1938), Pantenburg (1938), Burggraf (1939), Frey (1939), Bachman (1940)
en Schiffhauer (1940). Reinhardt stelt dat de kwaliteit van studies over het
advertentiewezen uit de jaren twintig en dertig na 1945 nog niet overtroffen is. Dit geldt ook voor publicaties over film- (Pinschewer 1927, 1953,
1955, 1956; Gies, 1957; Kempe, 1965, Westbrock, 1983) en radioreclame
(Kranz, 1952; Lerg, 1963).
De geschiedenis van de architectuur van warenhuizen is uitgebreid
onderzocht door Stürzebecher (1978), Irrgang (1980) Behn (1984) en
Gerlach (1987).Verder kent Duitsland studies over reclamegeschiedenis in
verband met onderdelen van de economie, als de levensmiddelindustrie
(Teuteberg, 1989), de geneesmiddelenindustrie en de kwakzalverij (Ernst,
1969), de banken (Emmerich, 1981), de auto industrie (Bechstein, 1987)
en de sigarettenindustrie (Weisser, 1980). Van een andere orde zijn publicaties die de ontwikkeling van de reclame voor enkele bekende merkartikelen zoals Persil (Mellinghoff, 1978), Asbach Uralt (Bergler, 1969), Kaffee
Hag, Dr. Oetker, Coca-Cola (Murken-Altrogge, 1977), Ernte 23 of Nivea
(Bongard, 1964) beschrijven. Ze hebben een sterk apologetisch karakter. Uitzonderingen hierop zijn een artikel van Heidecker (1978) over de
samenwerking van Peter Behrens en de AEG en een in 1985 gepubliceerd
boek van Väth-Hinz dat de relatie legt tussen de reclame van Odol rond
1900 en veranderingen in de levensomstandigheden van dat moment.
Onderzoeksgebieden zoals reclameadviesbureaus (Heuer, 1955; Lerner, 1958; Weger, 1966; Lerg, 1967), de etymologie van de begrippen
‘Reclame’ en ‘Werbung’ (Schlepkow, 1937, 1951), de geschiedenis van de
reclamepsychologie (Jaspert, 1981), het beeld van de vrouw in reclameuitingen uit het verleden (Weisser, 2002) of de geschiedenis van het merkartikel (Kühn, 1963; Hansen, 1970) kregen weliswaar aandacht maar ze
werden veelal nauwelijks systematisch onderzocht.
Geconstateerd kan worden dat de belangstelling voor reclamegeschiedenis in Duitsland vanuit de academische wereld sterk afnam direct na de
Tweede Wereldoorlog. Tijdens het interbellum ging de aandacht vooral
uit naar de geschiedenis van het advertentiewezen. Gedurende de laatste
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decennia van de twintigste eeuw kan gesproken worden van een opleving
van de belangstelling voor de ontwikkeling in de reclamewereld. Een eerste studie verscheen van de hand van Weger (1966): het gaat over het reclamebureau in Duitsland. De nadruk ligt op het reclamebureau in de jaren
zestig. Maar de auteur behandelt de voorgeschiedenis ervan ook.
Reinhardt (1993) markeert met zijn veel geprezen studie het begin van
een hernieuwde interesse. Hij geeft een overzicht van de reclamegeschiedenis vanaf ongeveer 1850 tot en met de Tweede Wereldoorlog. Hij schenkt
hierbij onder andere aandacht aan de producenten van reclame, de reclamemiddelen en de ontvangers van de reclameboodschappen. Voorbeelden
van de hernieuwde belangstelling voor reclame zijn verder onder meer studies van Bendel (1998), Meyer (1999), Schulze (1999), Lamberty (2000),
Meffert (2001), Regnery (2003) en Schug (2007). Kenmerk voor deze
nieuwe interesse is het toenemend aantal invalshoeken van waaruit reclame
bestudeert wordt. In dit verband kunnen ook twee ‘programmatische’ bundels met artikelen over reclamegeschiedenis genoemd worden, te weten
Bilderwelt des Alltags, samengesteld door Borscheid en Wischermann (1995)
en Advertising and the European city, samengesteld door Wischermann en
Shore (2000). Beide bundels bieden een reeks artikelen over reclame met
allerlei invalshoeken. Bij de eerste bundel ligt het accent op de reclame in
Duitsland. Het boek van Wischermann biedt een fasering en verschillende
auteurs en allerlei onderwerpen worden behandeld, zoals het ontstaan van
de ‘moderne’ reclame, reclameverlichting in de grote steden en de strijd om
de etalagevrijheid. Ook komen de wettelijke grenzen van de reclame aan
de orde. Bij de tweede bundel wordt de reclamegeschiedenis in een WestEuropees stedelijk perspectief geplaatst. Aandacht wordt besteed aan onderwerpen waarbij onder andere de hoofdsteden Londen, Berlijn, Wenen en
Parijs als centrale plaatsen van onderzoek een rol spelen. In de bundel is
ook een artikel van Esther Cleven over Nederland opgenomen (Cleven,
2000, pp. 172-205).Verschillende thema’s rond reclame worden verbonden
met genoemde metropolen. Er vindt geen vergelijkend onderzoek plaats.
In een bundel artikelen Selling modernity: Advertising in twentieth-century
Germany (2007), geschreven door een aantal historici uit verschillende landen, worden reclame en advertenties in het kader van de historische context van Duitsland tussen de beide wereldoorlogen geplaatst. De auteurs
behandelen thema’s zoals de relatie tussen reclame en propaganda in naziDuitsland, de invloed van de Verenigde Staten op de Duitse reclame, het
gebruik van reclame ter bevordering van massaconsumptie in West-Duitsland, en het ideologische gebruik en verbod van reclame in Oost-Duitsland.
3.4 Nederland
De beoefening van de reclamegeschiedenis staat in Nederland nog in de
kinderschoenen. Dit wordt geïllustreerd door het geheel ontbreken van
verwijzingen naar reclame in de Algemene Geschiedenis der Nederlanden
(Houtte, J. A. et al., 1949-1958) uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw.
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Maar ook in de ‘nieuwe’ Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Blok, D. P.
et al., 1977-1983) van eind jaren zeventig van de vorige eeuw speelt de
geschiedenis van de reclame nog geen rol van betekenis. Op een enkele
illustratie in de vorm van een advertentie of een affiche na komt de reclamegeschiedenis niet aan de orde. De achterstand blijkt verder uit de ontwikkeling van het aantal publicaties over reclame. Tot in de jaren zestig
van de twintigste eeuw blijft het aantal publicaties steeds ruim beneden
de tien per decennium. Pas in de jaren tachtig kan een aanzienlijke toename vastgesteld worden.Vooral in het laatste decennium van de twintigste eeuw nam de belangstelling voor reclamegeschiedenis in Nederland
sterk toe. Het heeft tot 1999 geduurd voordat de eerste dissertatie over de
Nederlandse reclamegeschiedenis vanuit een kunsthistorische invalshoek
verscheen. Ze is geschreven door de Esther Cleven (1999) en heeft als titel:
Image bedeutet Bild: Eine Geschichte des Bildbegriffs in der Werbetheorie am Beispiel der Niederlande, 1917-1967.
De eerste publicaties over reclame in het Nederlandse taalgebied verschenen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Uit de jaren vijftig
van die eeuw dateert De Uithangteekens van de schrijvers Van Lennep &
Ter Gouw en met illustraties van Zürcher. Dit boek verscheen in 1868 in
twee delen. In 1888 kreeg deze uitgave een tweede druk in drie delen. De
schrijvers werden geïnspireerd tot het schrijven van dit boek door een in
1866 in Londen verschenen werk, geschreven door Larwood & Hotton.
Het is getiteld: The history of signboards, from the earliest times to the present day.
Het boek van Van Lennep & Ter Gouw bevat een uitgebreide verzameling van beschrijvingen van uithangborden vanaf de oudheid tot in hun
eigen tijd. Maar het eigenlijke doel van beide auteurs was de geschiedenis van het volksleven te schrijven. Het woord reclame wordt in dit boek
geen enkele keer genoemd. De auteurs zullen dan ook niet het idee hebben gehad een vorm van reclamegeschiedenis te schrijven. Het boek is
ontstaan na een oproep in kranten, tijdschriften en brieven aan specifieke
personen om informatie over de uithangborden te verstrekken.
Ook in de negentiende eeuw verscheen van F. de Potter (1879) De
advertentie in de nieuwsbladen. Dit boek is evenals dat van Van Lennep & Ter
Gouw descriptief van aard. Beide publicaties kunnen gezien worden als
eerste pogingen om tot een meer wetenschappelijke aanpak te komen,
in die zin dat de auteurs hun uitspraken verantwoorden met noten. Het
resultaat van beide werken kan als systematisch en beschrijvend worden
getypeerd. Van verklaring en analyse is nauwelijks sprake. Dit geldt het
meest voor het boek van De Potter. Zijn boek vormt een soort rariteitenkabinet van advertenties die hij vooral in Nederlandse nieuwsbladen
heeft aangetroffen. Toch schenkt hij enige aandacht aan buitenlandstalige
nieuwsbladen. De Potter vermeldt dat het Engelstalige boek van Henri
Sampson (1875) als voorbeeld gediend heeft.
Op enkele incidentele publicaties in tijdschriften van Van Dokkum
(1911, 1914), Kruitwagen (1938) en Ter Gouw, Kuysten & Van Lennip (1940) na moet tot in 1962 gewacht worden, voordat Van Heusden
een boek met de titel Een eeuw adverteerkunde publiceerde. Het gaat over
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sociaaleconomische en psychologische ontwikkelingen van het adverteren
in Nederlandse kranten. Met dit boek richtte Van Heusden zich op een
brede doelgroep. Het bevat geen noten en geen literatuurlijst, maar wel
veel illustraties. Behalve aan de ontwikkelingen van het adverteren vanaf
het derde kwart van de negentiende eeuw tot het verschijnen van zijn
boek, besteedt Van Heusden onder meer ook aandacht aan het ontstaan en
de ontwikkeling van de advertentiebureaus.
In 1967 verscheen de Geschiedenis van de publiciteit van Philippe Schuwer. Dit boek is een vertaling uit het Engels en behandelt de periode van
de oudheid tot de jaren zestig van de twintigste eeuw. Schuwers boek was
bestemd voor een breed publiek en bevat veel illustratiemateriaal. Het
geeft vooral een overzicht over ontwikkelingen in de reclame in Engeland,
Frankrijk en de Verenigde Staten. De reclame in Nederland wordt door
Schuwer buiten beschouwing gelaten.
Een jaar later, in 1968, verscheen een pocket van Turner met de titel:
Boeren, burgers en buitenlui. Het boek is uit het Engels vertaald en dateert
oorspronkelijk uit 1952. Het is journalistiek qua opzet en gaat vooral over
de reclamegeschiedenis van Engeland en in mindere mate van de Verenigde Staten. Turner laat zijn reclamegeschiedenis beginnen met reclame
in nieuwsbladen in de zeventiende eeuw. Hij beperkt zich tot de reclame
in kranten en tijdschriften, op aanplakborden, op straat, in de lucht, op de
radio en de televisie. Reclame in de Oudheid en Middeleeuwen worden
door Turner niet behandeld. De Nederlandse reclamegeschiedenis komt in
het boek van Turner niet voor.
Sinds eind jaren zestig van de twintigste eeuw ontstond er in Nederland
meer belangstelling voor reclamegeschiedenis. Het aantal publicaties met
reclamegeschiedenis als onderwerp begon geleidelijk aan te groeien. Een
aantal (populaire) geschiedkundige werken zag het licht, zoals boeken van
De Vries en Van Amstel (1971) over advertenties, van Gallo en Quintavalle
(1972) over affiches in brede zin, Stakenborg en Van Zadelhoff (1979) over
emailleborden,Van Lieshout (1980) over reclame in algemene zin, en Brat
tinga en Dooijes (1981) over Nederlandse affiches. Ze hebben met elkaar
gemeen, dat ze vaak zeer fraaie afbeeldingen bevatten, waaraan de inhoud
van de begeleidende tekst min of meer ondergeschikt is gemaakt. Ze
bevatten doorgaans weinig analyse.
In 1979 verscheen de eerste druk van het boek van Schreurs: Geschiedenis van de reclame in Nederland, in 2001 gevolgd door een tweede geheel
herziene druk. De tweede druk van dit standaardwerk biedt een overzicht
van de reclame in Nederland vanaf ongeveer 1870 tot 2000. De reclame
als beroepenveld staat centraal. Schreurs richt zich met zijn boek op een
brede doelgroep. Dit blijkt onder meer uit het beperkte aantal voetnoten
in de eerste druk en het weglaten van voetnoten in de tweede druk. De
tweede druk is verfraaid met een aantal illustraties. In de eerste druk ontbreken deze nog grotendeels. Schreurs legt het accent meer op de reclame
in Nederland na de Tweede Wereldoorlog dan op de periode ervoor.
Behalve dit overzichtswerk heeft Schreurs diverse publicaties verzorgd
sinds het verschijnen van zijn overzichtswerk, waaronder: Collectieve reclame
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in Nederland (1991) en samen met Herman Pleij 100 jaar reclame klassiekers
(2010).
Van Dam en Van Praag hebben de afgelopen jaren gezamenlijk en apart
een aantal kunsthistorische boeken met reclame als onderwerp gepubliceerd. Van Dam schreef over affiche-ontwerper Johan George van Caspel
(1990). Gezamenlijk publiceerden zij over Gemeentelijke opdrachten aan
grafische kunstenaars in Amsterdam (1996), over Stefan Schlesinger (1997)
en over A.M. Cassandre (1999). Van Dam wijdde zonder co-auteur een
boek aan ir. Louis C. Kalff (2006). Bij genoemde publicaties gaat het veelal
om catalogi bij tentoonstellingen van affiches of affichekunstenaars.
De stichting het ReclameArsenaal heeft een aantal publicaties en tentoonstellingen over de (cultuur)geschiedenis van de Nederlandse reclame
verzorgd. In verband hiermee verschenen monografieën van Van Dam
over Van Caspel (1990), van Rijnders (1992) over Roland Holst, van Van
der Goes (1997) over Lavies, van Van Gelder (2003) over Verschuuren jr,
van Anink en Van Yperen (2006) over Rudeman en van Van Lier (2006)
over Wijnberg. Een belangrijke publicatie ter ondersteuning van onderzoek naar de reclamegeschiedenis in Nederland die door het ReclameArsenaal ondersteund werd, is de Gids reclamecollecties Nederland (2001),
samengesteld door Reinders.Verder schreef De Boer (2005) een boek over
de reclamegeschiedenis van de Rabobank. Andere publicaties met een
kunsthistorische invalshoek zijn die van De Boer et al. (1987) over rederijreclame, van Reinders en Oosterwijk (1989) over spoorwegaffiches en
van Wilbrink (2007) over kunst in de reclame van Philips en de eerder
genoemde publicatie van Schreurs en Pleij over 100 jaar reclameklassiekers
(2010). De laatste naar aanleiding van een tentoonstelling in de Beurs van
Berlage van 18 december 2010 tot 6 maart 2011.
Een bijzondere plaats in de literatuur over de reclamegeschiedenis in
Nederland nemen de herdenkingsboeken in. Ze kunnen in twee groepen
verdeeld worden, boeken geschreven vanuit de reclamewereld en boeken
die op naam van buitenstaanders staan. Tot de eerste categorie behoren
twee herdenkingsboeken over het advertentiebureau De la Mar19. Het eerste herdenkingsboek van De la Mar is een uitgave ter gelegenheid van het
vijftig jarig bestaan, met herinneringen van C. Schlick. Het is getiteld: Een
halve eeuw advertentiebureau (1930). Het tweede herdenkingsboek van De
la Mar is een uitgave ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan
door Karel Sartory en heeft als titel De vierde vrijheid (1955). Verder heeft
P.H. Ritter jr. een herdenkingsboek geschreven voor het advertentiebureau Knol (1931).
Het boekje over De la Mar met herinneringen van Schlick bevat verreweg de meeste informatie. Het maakt een vrij betrouwbare indruk, in die
zin dat niet gebleken is dat er onjuistheden in staan. Het tweede herden19 De titel ‘De vierde vrijheid’ werd afgeleid van de woorden waarmee van Lord Beveridge
het Londense reclamecongres in 1951 opende. Hij zei: ‘In een vrije wereld heeft de reclame
een grote taak jegens de gemeenschap. Zij stelt de burger in staat, zo goed en zoveel mogelijk partij te trekken van zijn Vierde Vrijheid. Dat is zijn recht, om zijn inkomen naar eigen
goeddunken te besteden’.
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kingsboek van De la Mar (De vierde vrijheid) is een flauw aftreksel van het
boekje uit 1930. Het bevat vooral aanvullingen voor de periode na 1930.
Het boek van Ritter over het advertentiebureau van Knol is zeer oppervlakkig en bevat weinig belangwekkende informatie.
Boeken van recenter datum geschreven door buitenstaanders zijn publicaties van Van der Meiden (1977) en van Van Gerwen (1996). Het boek
Hoor mij … volg mij van Van der Meiden is een speciale uitgaven van Grafisch Nederland ter ere van het vijftigjarig bestaan van het Genootschap
voor Reclame. Het fraai geïllustreerde boek geeft een overzicht van de
geschiedenis van de reclame van de oudheid tot in de moderne tijd. Het
besteedt ook ruimschoots aandacht aan de Nederlandse reclame. Van der
Meiden richt zich met zijn boek op een breed publiek. Het eveneens rijk
geïllustreerde boek van Van Gerwen Goede wijn behoeft geen krans behandelt
de reclame van verzekeraars in Nederland vanaf de tweede helft van de
negentiende eeuw tot 1996. Het is een publicatie bij de tentoonstelling
met dezelfde titel, samengesteld in opdracht van het Verbond van Verzekeraars door het Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) ter
gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor op 8 november 1996.
De inhoud van reclameboodschappen heeft in de Nederlandse
geschiedschrijving weinig aandacht gekregen. Den Hartog, Flach & Bos
(1989), De Leeuw (1994) en Roelofs (1996) hebben een inhoudsanalyse
gemaakt van advertenties in dagbladen. Het eerste artikel berust op een
kwantitatieve analyse van 85 jaar voor voedingsmiddel advertenties. Het
tweede artikel bestaat uit een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van
kledingadvertenties in Tilburgse en Rotterdamse kranten tussen 1850 en
1990. De derde studie behandelt kledingadvertenties in kranten en tijdschriften uit de periode van 1870 tot en met 1990.
3.5 Terugblik
Over reclamegeschiedenis is in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland tamelijk veel geschreven. Vanuit de optiek van het communicatiemodel dat wij in ons onderzoek hanteren blijkt dat er vrijwel geen
belangstelling bestond voor de rol van degenen die als makers voor de
reclameboodschappen verantwoordelijk zijn. Het overgrote deel van de
publicaties over reclamegeschiedenis behandelt de reclamemedia. Vooral
het affiche is sterk oververtegenwoordigd. Het overgrote deel van de
publicaties hiervan over affiches kan als salontafellectuur getypeerd worden. In de drie behandelde landen zijn al met al veel boeken met veel
mooie afbeeldingen van affiches gepubliceerd.
In Duitsland zijn gedurende het interbellum veel dissertaties verschenen, waarin de advertenties een centrale plaats innemen. Deze studies zijn
ontstaan in het kader van het vak Zeitungskunde en Zeitungswissenschaft
dat voor de Tweede Wereldoorlog aan verscheidene Duitse universiteiten
(Leipzig, Keulen, Heidelberg, Berlijn, Münster) tot ontwikkeling kwam
(Koszyk & Pruys, 1981). Deze studies hebben geen grote aandacht gekregen bij het grote publiek. De meeste zijn uitsluitend als proefschrift ver83

schenen en alleen in enkele gespecialiseerde bibliotheken raadpleegbaar.
De reclametussenpersoon met inbegrip van het advertentie- of reclamebureau heeft ook vaak de aandacht getrokken. In de Verenigde Staten
gaven vooral vóór 1940 verschillende reclamebureaus opdracht voor het
schrijven van en herdenkingsboek. Meer recente studies van Pope (1973,
1983) en Fox (1984) stellen het reclamebureau eveneens centraal. In
Nederland zijn twee herdenkingsboeken van en over het advertentiebureau De la Mar (1930, 1955) verschenen. Het eerste boekje heeft waarschijnlijk, in tegenstelling tot het tweede, een geringe verspreiding gekend.
In de boeken van Schreurs (1989, 2001) neemt het advertentie- en reclamebureau een centrale plaats in.
In Duitsland zijn vanaf het interbellum verschillende dissertaties over
advertentiebureaus geschreven. Het proefschrift van Reinhardt uit 1993,
dat geldt als een belangrijke mijlpaal in de reclamegeschiedschrijving in
Duitsland, geeft blijk van een belangstelling voor reclamegeschiedenis in
bredere zin. Hij behandelt namelijk onder andere reclamemiddelen, reclametussenpersonen en belangenverenigingen.
De reclameboodschappen hebben in de reclamegeschiedschrijving
relatief weinig aandacht gekregen. Vooral het cultuurhistorische boek van
Marchand (1985) kan hiervan als een belangrijke representant gezien worden. In Nederland heeft Cleven (1999) een kunsthistorisch proefschrift
geschreven, waarin de reclameboodschap een centrale plaats inneemt.
Opvallend is dat deze studie in het Duits geschreven is en alleen in enkele
Universiteitsbibliotheken verkrijgbaar is. Het proefschrift is namelijk nooit
als handelseditie gepubliceerd. Behalve Clevens wetenschappelijke werk
zijn in Nederland enkele kleinere kwantitatieve analyses, waarin de reclameboodschappen centraal staan, verschenen. Aan de ontvanger van de
reclameboodschappen is in de geschiedschrijving vrijwel geen aandacht
besteed. Het ontbreken van geschikt bronnenmateriaal zal hierbij een rol
gespeeld hebben.
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Deel B.

De opkomst van de advertentiekruierij
en het advertentiebureau
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Hoofdstuk 4

Advertentiebemiddeling als dienstverlening in
het buitenland

4.1 Inleiding
Advertentiebemiddeling was geen uniek verschijnsel voor Nederland.
Het kwam in de afgelopen eeuwen in de gehele westerse wereld op. Het
advertentiebureau als geïnstitutionaliseerde vorm van advertentiebemiddeling ontstond geleidelijk aan. De voorgeschiedenis en het ontstaan van
de advertentiebureaus hadden in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland een eigen dynamiek. In de drie landen ontstonden de advertentiebemiddelaars op een ander tijdstip en soms ook langs een iets andere
weg. Ook de manier van werken, het bedrijfsmodel en het spanningsveld
waarin ze zich bewogen, vertoonden veel overeenkomsten. De rol van de
overheid in de landen verschilde sterk. Verder vond de overgang van de
fase waarin de voorlopers nog de overhand hadden, naar de fase van de
hoogtijdagen van het advertentiebureau in de drie landen op andere tijdstippen plaats. Het bepalen van het omslagpunt is niet altijd even gemakkelijk. De overgang naar de erop volgende fase, die van de hoogtijdagen
van het reclamebureau, is veel duidelijker.
In dit hoofdstuk worden de voorlopers van de advertentiebureaus en de
hoogtijdagen van het advertentiebureau in de Verenigde Staten en Duitsland behandeld. De volgende subvragen staan hierbij centraal:
• Wat waren de voorlopers van de advertentiebureaus?
• Wanneer ontstonden de eerste bureaus?
• Hoe verdienden de bureaus hun geld? Kwam daar verandering in? Zo
ja, waarom?
• Welke bureaus speelden een vooraanstaande rol in de Verenigde Staten
en Duitsland?
• Welke werkzaamheden verrichten deze bureaus?
• Welke rol speelden individuele personen hierbij?
• Welke invloed oefende de overheid in de onderzochte landen uit op het
adverteren en daarmee op de advertentiebureaus?
De uitwerking van de vragen verschilt per land. Dit heeft niet alleen te
maken met verschillen in ontwikkeling in de drie landen, maar ook met
verschillen in bronnenmateriaal en de wijze waarop de geschiedschrij86

ving zich er met reclame(bureaus) heeft beziggehouden. Zo is er in de
Verenigde Staten relatief weinig bekend over de periode voordat het eerste advertentiebureau actief werd. Ook is het beeld van de hoogtijdagen
van het advertentiebureau daar sterk gefragmenteerd. In Duitsland ligt het
accent sterk op enkele grote advertentiebureaus. In beide landen konden
de geschiedschrijvers zich voor een deel op primaire bronnen baseren. In
Nederland is dit niet mogelijk: we zijn aangewezen op indirecte bronnen,
omdat archieven van advertentiebureaus niet meer beschikbaar zijn. De
ontwikkeling in Nederland moet gereconstrueerd worden aan de hand
van secundaire bronnen zoals herdenkingsboeken en vaktijdschriften.
Bij de beschrijving van de voorlopers van het advertentiebureau en
zijn hoogtijdagen staat de synchrone benadering centraal. De ontwikkeling van de landen wordt afzonderlijk en grotendeels chronologisch naast
elkaar behandeld. In dit hoofdstuk komen de Verenigde Staten en Duitsland aan de orde. Het volgende hoofdstuk gaat over Nederland.Verder zal
er daarin een terugblik gegeven worden op de drie landen.
4.2 Verenigde Staten
Het eerste advertentiebureau:Volney B. Palmer
Over de voorlopers van het advertentiebureau in de Verenigde Staten is weinig bekend.
Volgens Redlich (1935, pp. 79-80) kunnen de
postmeesters uit de koloniale tijd als voorlopers
van de reclameagenten beschouwd worden,
omdat zij advertenties aan mochten nemen
en doorgeven aan de bladen. Verder traden er
in het eerste kwart van de negentiende eeuw
freelance advertentieacquisiteurs op, die voor
verscheidene titels werkzaam waren. Een van
hen was vermoedelijk de in de literatuur herhaaldelijk genoemde Orlando Bourne, die in
1828 begonnen zou zijn.
Het eerste advertentiebureau in de Verenigde Staten werd in 1843 in Philadelphia Volney B. Palmer (1799-1864), oprichter van
opgericht door Volney B. Palmer (1799-1864) de eerste Amerikaanse advertising agency.
(Fox, 1983). Palmer had een onroerend goed- De foto dateert uit 1856 en is door F. Gute(Philadelphia) genomen. De foto werd
en kolenhandel. Getroffen door tegenslag in de kunst
gepubliceerd in Hower (1939, p. 15).
handel ging hij op zoek naar ander werk. Het
idee voor een advertentiebureau had hij opgedaan door zijn ervaring met
de krantenwereld. Aanvankelijk zaten zowel de uitgevers als de adverteerders niet te wachten op deze dienstverlening waarvan zij niet wisten of
zij die nodig hadden. De ontwikkelingsgang ervan verliep daardoor dan
ook zeer geleidelijk (Hollander, 1974). De diensten die Palmer aanbood
bestond uit het verzamelen van opdrachten voor te plaatsen advertenties, het versturen van de kopij naar de kranten en het incasseren van het
geld van de adverteerders. Inhoudelijk bemoeide Palmer zich niet met de
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advertenties: hij fungeerde als intermediair tussen twee partijen. Wel propageerde Palmer het concept van systematisch adverteren. Palmer trad
bovendien vooral op als een vertegenwoordiger van de media en niet van
de adverteerder. Er bestond loyaliteit tussen de agent en uitgevers, niet tussen de agent en de adverteerder. Zo kwam het voor dat een adverteerder
de ene dag gebruik maakte van de diensten van het advertentiebureau van
Volney B. Palmer en de volgende dag met diens concurrent in zee ging
(Fox, 1983).
Een employé en latere concurrent van Palmer, Samuel M. Pettengill, beschreef diens verkooptechniek als volgt: ‘He would march into the
counting-room of the merchants, calling for the principal partner, and
announce himself … with as much assurance as if he were a customer who
was about to purchase a large bill of goods … He would make a well-considered statement of the benefits of advertising in general and to the party
he was addressing in particular … He would show how he (the merchant)
could easily double his business and profits by a like course. He would
point out the places he should advertise, and how he should do it … He
would end up by asking if he might be permitted to make out an estimate
for the merchant’s advertisement’ (Pope, 1983, pp. 115-116).
Palmer beweerde dat hij in 1849 het exclusieve recht had om ongeveer
1.300 kranten voor de plaatsing van advertenties te vertegenwoordigen
(Fox, 1983). Hij hield zijn eigen belangen nauwkeurig in de gaten, hoewel
hij zoals opgemerkt is, meer optrad als vertegenwoordiger van de media dan
van de adverteerder. Als hun enige en exclusieve agent belastte Palmer de
kranten met de portokosten en ook met verliezen die hij leed wanneer een
klant (de adverteerder) de rekening niet betaalde. Deze tegenvallers bracht
hij in rekening bij de uitgevers door zijn verlies af te trekken van het bedrag
dat hij hun eigenlijk zou uitbetalen. Deze handelswijze leidde vaak tot
ongenoegen bij de uitgevers, maar volgens zijn medewerker S. M. Pettingill
trok Palmer zich er niets van aan. Als agent van de uitgevers beschouwde
Palmer zijn verlies ook als hun verlies. Palmers advertentiebureau betaalde
de rekening aan de uitgever pas nadat de adverteerder hem betaald had. Hij
verdiende zijn geld met de korting die hij van uitgevers ontving voor de
door hem aangeleverde advertenties. Deze korting zou lange tijd de belangrijkste inkomstenbron van de advertentiebureaus blijven. Noch van Palmer
of Pettingill, noch van Palmers uitgevers is het percentage van de te ontvangen commissie bekend. De enige beschikbare bron is George P. Rowell die
aangaf 25 procent korting te ontvangen (Pope, 1983, p. 117).
Waarschijnlijk is Palmers hevige strijd met concurrerende advertentiebureaus in 1848 begonnen, toen zijn medewerker van het kantoor in
Boston, S.M. Pettingill, hem verliet en voor zichzelf met een advertentiebureau begon. Zijn weigering om de concurrentie te accepteren en toe
te geven dat zijn concurrenten met nieuwe verbeterde methoden op de
markt verschenen, bracht Palmer in diskrediet bij uitgevers en collega’s.
Eind jaren vijftig (waarschijnlijk in 1858) vormde Palmer een vennootschap met John E. Joy, J.E. Coe en W.W. Sharpe. Zij vertegenwoordigden Palmer als directeur van bureaus in verscheidene steden. Toen Palmer
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zich teruggetrokken had, namen Joy en Coe het beheer van de bureaus
in Philadelphia en New York over. De naam van Palmer verdween daarmee in deze steden. Sharpe werd later onder zijn eigen naam beheerder
en eigenaar van het kantoor in New York. Het zou één van de meest gerenommeerde advertentiebureaus in New York rond de eeuwwisseling worden. Het bureau in Boston werd door S.R. Niles overgenomen. Hij was de
man die door Palmer in dienst was genomen om Pettingill te vervangen.
Het bureau in Baltimore was tussen 1851 en 1855 gesloten. Na Palmers
dood in 1864 werd het advertentiebureau in Philadelphia bekend onder
de naam Coe, Wetherill & Smith, na de dood van Smith gewijzigd in Coe,
Wetherill & Company. Het advertentiebureau Coe, Wetherill & Company
werd in oktober 1877 gekocht door Francis W. Ayer die het integreerde
in zijn bureau N.W. Ayer & Son Inc. (Holland, 1974). Daardoor is dit het
enige nog steeds bestaande bureau dat in een directe relatie heeft gestaan
met Palmers advertentiebureau.
Samuel M. Pettingill en P.T Barnum
Samuel M. Pettingill vestigde zich in New York,
omdat hij het idee had dat het zwaartepunt van
de reclameactiviteiten naar die stad verschoof.
De leiding van zijn bureau in Boston kwam
in handen van zijn werknemer U.K. Pettingill
die na enige tijd medeaandeelhouder werd. In
de jaren zestig van de negentiende eeuw was
de firma S.M. Pettingill & Co, waarin intussen James H. Bates als partner opgenomen was,
één van de bureaus met het meeste aanzien in
New York geworden. Palmers concurrent Pettingill onderscheidde zich van Palmer door voor
sommige adverteerders kopij te schrijven. Naar
zijn eigen zeggen kreeg hij een goede klant aan
Robert Bonner die adverteerde in de New York
Ledger, een blad waarin overdadig geadverteerd
werd. Tijdens de burgeroorlog verwierf Pet- Poster van Phineas Taylor Barnum (5 juli
tingill lucratieve contracten voor het plaatsen 1810 – 7 april 1891) en James Anthony Baivan spoorwegreclame (Wood, 1958). Pettingill ley (4 juli 1847 – 11 april 1906). Barnum bewist het vertrouwen van de grootste adverteer- schouwde zichzelf vooral als showman. Het
werd in 1897 door Strobridge & Co.
ders in Boston te verwerven. Men kan hierbij affiche
gepubliceerd.
denken aan George W. Simmons, de oprichter van Oak Hall, de grootste herenmodezaak is Boston in het midden van
de negentiende eeuw (Freedley, 1886, p. 135). In 1867 had het bureau een
omzet van ongeveer 400.000 dollar. Behalve de al vermelde klant behoorden Robert Bonner (eigenaar van de New York Ledger), Jeremiah Curtis &
Co. (Winslows Soothing Syrup) en dr. J. H. Schenk (Mandrake Pills) nu tot
de klantenkring. S.M. Pettingill stond in contact met P.T. Barnum. Toen
deze onder invloed van financiële problemen in 1857 naar Europa wilde
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gaan bood Pettingill hem 10.000 dollar aan voor het acquireren van Engelse
advertentie opdrachten (Redlich, 1935, p. 80).
Barnum (1807-1891) heeft een aanzienlijke rol in de reclamewereld
gespeeld. Maar eigenlijk stond hij aan de periferie ervan: hij was namelijk
actief op het gebied van tentoonstellingen. Barnum maakte gebruik van
een enorme verscheidenheid aan reclamemiddelen. Men kan erbij denken
aan aanplakbiljetten, transparanten, advertenties, krantenartikelen en sandwichmannen. Zijn omzet kwam niet zozeer uit het bemiddelen bij het
adverteren in kranten. Barnum wist de sensationele reclame voor het eerst
goed te ontwikkelen. Hij ontdekte namelijk als eerste het effect van het
massale en constante gebruik van reclamemiddelen en had – misschien als
gevolg van een kortstondige journalistieke carrière – een goed oog voor
de invloed van de pers, waarvan hij slim gebruik wist te maken. Zo kwam
hij er achter dat redactionele aandacht gratis verkregen kon worden als
de advertentie leek op een actueel nieuwsbericht. Op deze manier genereerde hij free publicity. Barnum benaderde de reclame rationeel en systematisch. Reclameborden in het landschap wees hij af: hij gebruikte ze dan
ook niet (Redlich, 1935).
George P. Rowell
George P. Rowell (1839-1908) begon zijn bureau in 1865 in Boston, in het
jaar waarin de Amerikaanse burgeroorlog eindigde. Het bureau bestond in
de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw uit zeven man en
was daarmee op dat moment vermoedelijk het grootste bureau in de Verenigde Staten (Pope, 1983). Rowell begon de verkoop van plaatsruimte
in de kranten op een doeltreffende manier te organiseren. Hij kwam met
een honderdtal kranten in Boston overeen dat ze hem één kolom per week
voor een periode van één jaar zouden verkopen. Door een grote hoeveelheid advertentieruimte ineens te kopen wist Rowell op deze manier een
aanzienlijke korting van de uitgevers te bedingen. Behalve deze korting
ontving hij ook nog 25 procent commissie. Hij verkocht de advertentiekolommen aan de adverteerders per inch. De prijs die hij daarvoor in rekening
bracht was niet uniform. Dat was het tarief (minus de 25 procent commissie) dat hij zelf aan de uitgevers betaalde ook niet. Gedurende deze wholesaling-periode bleef de agent een verkoper van ruimte ten gunste van de
uitgevers (Sandage & Fryberger, 1963). De landelijke uitgevers waren zeer
tevreden over dit systeem, ondanks dat het voor Rowell zeer lucratief
was. Ze hoefden zich geen zorgen meer te maken over het acquireren van
advertenties, door bij adverteerders op de stoep te gaan staan. Bovendien
stond Rowell borg voor een vlotte betaling (Turner, 1952, p. 130).
De door Rowell gevolgde werkwijze werd door hem zelf aangeduid als
het list-system. Ralph M. Hower noemde een dergelijk bureau een spacejobber, maar de term spacebroker werd ook wel gebruikt. Dit makelaarachtige
kwam sterk overeen met het in Frankrijk ingeburgerde pachtsysteem, zij het
dat de Amerikaanse kranten zich niet helemaal uitleverden aan de reclameondernemers. Of Rowell op de hoogte was van het Franse pachtsysteem
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is niet bekend. Het list-system bleek uiterst winstgevend te zijn, hoewel de
advertenties vijftig procent goedkoper geleverd konden worden. Rowell was
zeer succesvol en slaagde erin, meer dan zijn concurrenten te verdienen. In
1865 verkocht hij voor 27.000 dollar aan advertenties. Hij maakte hierover
naar zijn zeggen een winst van 10.000 dollar (Pope, 1983, p. 118). Het succes
van Rowell kan verklaard worden uit het feit dat hij als eerste de reclamemogelijkheden van de provinciale kranten had ontdekt. Het lukte Rowell
niet altijd om alle ingekochte advertentieruimte te verkopen. In dergelijke
gevallen benutte hij de overgebleven ruimte door reclame voor zichzelf te
maken. Rowell was niet de enige die het list-system toepaste.Van Cooley &
Dauchey is bijvoorbeeld ook bekend dat ze op deze wijze werkten.
Door zijn lange ervaring met reclame wist Rowell precies wat er wel
en wat er niet met reclame bereikt kon worden. Hij schreef: ‘Advertising
is a publicity, a means of causing it to be known what service you or I
can render, what wants we can satisfy and the reasons, why that service
should be sought at our hands’ (Wood, 1958, pp. 141-142). Rowell wilde
zijn opdrachtgevers het idee geven dat reclame maken voor hen profijtelijk was. Daarom verscheen in 1869 de eerste uitgave van Rowell’s American Newspaper Directory. Dit was een eerste poging in de Verenigde Staten
om een overzicht te geven van alle kranten met een schatting van hun
oplage. Krantenuitgevers hadden vaak de gewoonte hun oplagen te overdrijven, maar Rowell probeerde zich zo veel mogelijk aan de echte cijfers te houden. Deze uitgave bleek voor Rowell zeer profijtelijk te zijn.
Uitgevers klaagden weliswaar dat de oplagen die Rowell publiceerde te
laag waren, maar het leek hun wijzer er toch in te adverteren. De kosten
bedroegen 75 dollar per pagina. In 1901 had Rowell’s American Newspaper
Directory al 1.221 pagina’s met advertenties. Rowell vond dat de reclame
ook een orgaan moest hebben om een eigen geluid te laten horen. In 1888
begon hij daarom met Printers’ Ink, een vaktijdschrift vernoemd naar één
van zijn meest profijtelijke nevenactiviteiten: de verkoop van drukinkt.
Dit tijdschrift ontwikkelde zich tot het meest toonaangevende blad van de
reclame in de Verenigde Staten (Pope, 1983, pp. 121-122).
Voor Rowell waren patentgeneesmiddelen het meest winstgevend.
Jarenlang was P.H. Drake van Plantation Bitters zijn grootste klant. Ook
voor veel andere reclameagenten waren de patentgeneesmiddelen de
belangrijkste bron van inkomsten. Het was niet ongebruikelijk dat advertentiebureaus in natura uitbetaald kregen en op deze manier een aandeel in de adverterende bedrijven verwierven. Behalve Rowell bezaten
bureaus zoals Pettingill, Lord & Thomas, en N.W. Ayer & Son, bedrijven
die patentgeneesmiddelen verkochten. Voor Rowell waren patentgeneesmiddelen en reclame bijna synoniem (Wood, 1958, pp. 140-144). Rowell
ging in zijn begeerte om snel rijk te worden heel ver. Hij besloot een
eigen patentgeneesmiddel op de markt te brengen: Ripans tabletten. Ze
waren slechts uit rabarber en soda samengesteld. Ripans werd geen succes,
ondanks de reclame die eraan besteed werd (Turner, 1952, p. 130).
Patentgeneesmiddelen waren bijzonder populair bij de Amerikaanse
bevolking. Maar ze waren geen medicijn en ook niet gepatenteerd. De
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meeste patentmedicijnen hadden geen positieve uitwerking op de genezing. In de meest succesvolle patentgeneesmiddelen zat alcohol of opium,
waardoor ze verslavend konden zijn. Het alcoholpercentage kon oplopen
tot 44 procent. In de decennia na de Amerikaanse Burgeroorlog (18611865) waren de patentgeneesmiddelen de eerste producten waarvoor op
nationale schaal reclame gemaakt werd. Tijdens de burgeroorlog waren ze
populair onder soldaten die door het gebruik van deze producten nogal
eens een alcoholverslaving opliepen. Patentmedicijnen, die door fabrikanten ook wel aangeprezen werden als voorbehoedmiddel, waren verder
vooral populair onder geheelonthouders en gelovigen. Ze boden in deze
kringen een gelegitimeerde vorm voor alcoholgebruik. Vóór de burgeroorlog werd elk jaar voor 3,5 miljoen dollar aan patentmedicijnen verkocht. Aan het einde van de negentiende eeuw was dit bedrag gestegen tot
75 miljoen dollar (Fox, 1984, p. 16). Toen Rowell ouder werd veranderden
de opvattingen van de voormalige vrijbuiter. In latere jaren leverde hij een
grote bijdrage aan het op orde brengen van de organisatie en het aanzien
van de reclamewereld (Turner, 1952, pp. 130-131). Rowell had weliswaar
een dominante positie, maar geen monopolie: hij had de advertising scène
immers niet voor zich alleen. Hij droeg daar zelf enigszins aan bij, doordat
hij adviezen gaf aan jonge mensen die zich in de reclamewereld begaven
(Pope, 1983;Wood, 1958, pp. 143-144).
Nieuwe bureaus in verschillende Amerikaanse steden
Francis Wayland Ayer (1848-1923) was in 1868 toen hij 20 jaar oud was
vanuit New England naar Philadelphia gekomen. Hij ging eerst aan het
werk als advertentieverkoper voor een religieus weekblad. Een jaar later, in
1869, besloot hij met een kapitaal van 250 dollar het bureau N.W. Ayer &
Son als onafhankelijk agent te beginnen. Hij noemde het bureau ook naar
zijn vader, hoewel deze niet in het bedrijf meewerkte, om zo een indruk
van betrouwbaarheid te wekken (Fox, 1984, p. 21). Hoewel het bureau van
Ayer ook kopij voor patentgeneesmiddelen leverde, waaronder dokter Williams ‘meesterlijke medicijn voor moderne mensen’, stootte hij deze klant
af, voordat zijn concurrenten dit deden (Turner, 1958, p. 131).
Ayer’s succes stelde hem in staat om in 1877 Coe, Wetherill & Company
uit te kopen. Deze onderneming was aanvankelijk succesvol geweest. Maar
de concurrentiestrijd, moeilijke tijden en de dood van Wetherill hadden
het bureau op de rand van het bankroet gebracht. Bovendien had het een
aanzienlijke schuld aan N.W. Ayer & Son (Hower, 1939; Wood, 1958, pp.
138-139). Ayer wilde orde scheppen in de reclamewereld en hij beklemtoonde het ethisch handelen. Als gevolg daarvan kwam in 1876 het Ayeropen-contract tot stand.Tot deze tijd was het de reclameagent er alleen om te
doen geweest ruimte te verkopen om op deze wijze een zo hoog mogelijke
commissie in de wacht te slepen. Het open-contract hield in dat de adverteerders behalve het nettotarief nog een opslag moesten betalen. Dit systeem
maakte een einde aan de verleiding om juist die bladen aan te bevelen,
die de hoogste commissie aan de reclamebemiddelaars verleenden. Waren
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dezen voorheen in dienst van de krantenondernemingen, nu werden zij
steeds vaker pleitbezorgers voor de adverteerders (Redlich, 1935, p. 81;
Pope, 1983, pp. 128-129; Fox, 1984, p. 21). In 1884 was ongeveer driekwart
van de omzet van Ayer gebaseerd op het open-contract (Pope, 1983, p. 129).
Tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkeling is het dan ook
niet verwonderlijk dat in dezelfde tijd sprake is van het vermoedelijk eerste, nog primitieve, marktonderzoek. Het betreft een studie die N.W. Ayer
& Son in 1879 maakte voor Nichols-Sheppard Company, een fabrikant
van dorsmachines. In dit onderzoek werd een geografische verdeling van
de markt voor dorsmachines gemaakt, en wel op basis van oogstcijfers. Er
werd een lijst van media aan toegevoegd, waarmee de advertentiemarkt
veroverd kon worden. Later, in 1886, heeft Henry McKinny één van de
eerste systematische reclameonderzoeken voor Ayer gedaan. De oprichting
van een speciale afdeling voor marktonderzoek bij de reclamebureaus is
echter van latere datum (Soeterboek, 1973).
N.W. Ayer & Son kreeg goedkope advertentieruimte door de uitgave
van de volgende twee publicaties: The Advertiser’s Guide en The Ayer and
Son’s Manual for Advertisers. George Rowell’s American Newspaper Directory
kreeg navolging in de vorm van Ayer’s American Newspaper Annual, een
jaarboek dat vanaf 1880 verscheen.
In 1892 nam Ayer een fulltime tekstschrijver (copywriter) en in 1898
een vormgever (art-man) in dienst. Hij was hiermee één van de eersten
die deze weg opging. De meeste reclamebemiddelaars beschouwden een
copywriter rond deze tijd nog als een te dure last en een ‘art-man’ als een
luxe. Ayer hield zich aanvankelijk alleen met advertenties voor kranten
bezig. In het begin keurde hij de buitenreclame af, maar hij paste zich wel
aan de wensen van zijn klanten aan als ze die uitten. In 1898 begon Ayer
met het blad Paste and Paint en in 1899 formeerde hij een nieuwe buitenreclameafdeling. Het reclamebureau N.W. Ayer & Son werd op die manier
actief op de drie grootste reclameterreinen, namelijk op het gebied van
kranten, tijdschriften en buitenreclame. Omdat Ayer’s onderneming met
een compleet reclameplan kwam, waarbij gebruik werd gemaakt van de
genoemde media, kan misschien van een modern en volledig ontwikkeld reclamebureau gesproken worden. De werkwijze zou pas jaren later
algemeen geaccepteerd worden (Wood, 1958, pp. 244-246). In de jaren
negentig van de negentiende eeuw wist Ayer uit te groeien tot het grootste bureau van de Verenigde Staten.
Ook op andere plaatsen in de Verenigde Staten ontstonden advertentiebureaus. In 1865 was in Boston het bureau Evans & Lincoln actief. Zij
ontdekten de wervende kracht van de religieuze bladen. Het bureau ging
ten onder toen Evans en Lincoln uit elkaar gingen. A.L. Thomas, het latere
hoofd van het grote reclamebureau Lord & Thomas, bracht zijn leertijd
bij Evans door. Lord & Thomas wist veel producenten te overtuigen van
het belang van reclame (Redlich, 1935, pp. 81-82). Lord & Brewster ging
in 1873 het legendarische bureau Lord & Thomas daarin voor. Het zou
in 1942 overgaan in Foot, Cone & Building (Roomer, Ferree & Van Roy,
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1978). Behalve N.W. Ayer & Son was ook de joodse onderneming Freshman & Brother uit Cincinnati op religieuze bladen gericht. In Cincinnati
was S.H. Parren in de jaren zestig van de negentiende eeuw waarschijnlijk
als eerste reclamebemiddelaar actief geweest (Redlich, 1935).
Vanaf 1867 begon de New Yokse firma Carlton & Smith (opgericht in
1864) advertentieruimte in religieuze bladen aan adverteerders te verkopen. Daarvoor hadden ze in de Verenigde Staten het alleenrecht verworven. Dit was een hele prestatie, omdat rond 1870 ongeveer vierhonderd
weekbladen met een totale oplage van vijf miljoen exemplaren verschenen. In 1878 werd het bedrijf door medewerker James Walter Thompson
(1847-1928) overgenomen. Deze ging in de richting van de algemene
tijdschriften. Het bureau kreeg de naam van de nieuwe eigenaar en draagt
deze naam tot op de dag van vandaag (Pope, 1983, p. 118).
De eerste reclamebemiddelaar in Chicago was Charles H. Scriven. Hij
nam daar aan het begin van de jaren zestig van de negentiende eeuw een
dominante positie in. Als tweede vestigde Carlos A. Cook zich in Chicago.
Hij zou zich met verscheidene collega’s associëren. Na het overlijden van
Scriven kreeg Cook de leiding over de onderneming. Dit duurde totdat
hij door het faillissement van een cliënt gedwongen werd zijn activiteiten
te staken. Cook was afkomstig van de onderneming I.C. Ayer & Co. uit
Lowell Massachusettes. Deze firma was op dat moment de grootste reclamemaker voor patentgeneesmiddelen in de Verenigde Staten. Eén van zijn
partners, Mack, ging later naar New York om samen met Grall het reclamebureau Mack & Grall op te richten. Zij opereerden daar als special agents,
een werkwijze waarvoor Evans & Lincoln de weg al vrij hadden gemaakt.
Mack & Grall vertegenwoordigden in New York alleen dagbladen uit het
ontsloten westen (Redlich, 1935, pp. 82-84). In de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw ontstonden de special agents als nieuwe groep
reclamebemiddelaars. Ze werden door krantenuitgevers aangesteld om
hen te vertegenwoordigen. Deze special agents uit New York vonden dat ze
voor meer kranten konden optreden (Pope, 1983, pp. 130-132). Ze vertegenwoordigden doorgaans 5 à 25 kranten, maar soms maar één. De special
agents onderscheidden zich in verschillende opzichten van de general agents,
doordat ze dagelijks contact onderhielden met hun bladen. Tegelijkertijd
hadden ze met de adverteerders doorgaans ook een nauwe relatie. De algemene agenten probeerden hun cliënten tot meer extensieve reclame aan te
zetten, in de zin dat ze cliënten probeerden over te halen in meerdere bladen te adverteren. De specifieke reclamebemiddelaars richtten zich vooral
op de meer intensieve vorm van reclame (Redlich, 1935, p. 88). In 1893
waren in New York vermoedelijk ongeveer vijftig special agents actief die elk
gemiddeld vijf bladen vertegenwoordigden (Pope, 1983, pp. 130-131).
In 1868 richtte Richard S. Thain het bureau Sharp & Thain in Chicago
op. Het bestond maar drie jaar. Ook dit bureau hield zich vooral met religieuze bladen bezig. Het onderhield een relatie met Field, Leiter & Co,
één van de voorgangers van het warenhuis Marshall Field & Company. Na
gedurende korte tijd in New York gewerkt te hebben, keerde Thain terug
naar Chicago en begon daar in 1872 het advertentiebureau Fitch & Thain.
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Hij werd er in 1873 de enige aandeelhouder van. Thain fuseerde zijn
bureau later met Chandler, Lord & Co. De eigenaar van dit bureau, Daniel
M. Lord, trad bij deze gelegenheid uit de onderneming en werd de eerste
special agent in Chicago. Enige tijd hierna, in 1881, zou Lord samen met
Ambrose L.Thomas de leiding krijgen over het bureau Lord & Thomas.
Toen Rowell in 1867 in New York een kantoor opende, maakte het
bureau S.M. Pettingill & Co. daar de dienst uit. Daarnaast was L.T. Shattuck
er actief. Hij was wellicht de meest succesvolle reclamebemiddelaar die ooit
in Amerika actief was. Ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog (18611865) had Shattuck namelijk contacten met de minister van financiën Salmon P. Chase. Daardoor verwierf hij de exclusieve rechten voor de reclame
voor staatsleningen. Op dat moment was er nog weinig ervaring met dergelijke contracten. Shattuck kreeg op deze enorme order de gebruikelijke
provisie van 25 procent, waardoor hij zijn fortuin kon maken. Verder wist
hij de reclame voor de uitgave van effecten van de Union Pacific Railroad
te verwerven. Hij werd miljonair en kon zijn onderneming overdragen aan
E.N. Erickson die het bedrijf later naliet aan zijn zoon.
De oudste reclamebemiddelaar in New York was John Hooper, eigenaar
van John Hooper & Co. Hooper was als handelsreiziger voor het dagblad
The Tribune begonnen en had daarnaast zijn klanten herhaaldelijk diensten
bewezen door bij andere bladen advertenties onder te brengen. Deze activiteiten zouden leiden tot de oprichting van een eigen bureau. Als partner nam hij later E.D. Wayne op (Redlich, 1935, pp. 79-90). John Hooper
beschikte niet over een kantoor, maar hij had de gewoonte zijn rekeningen, papieren en contracten bij zich te dragen. Als gevolg van de op dat
moment in de Amerikaanse advertentiewereld gebruikelijke methode van
betaling in natura, werd John Hooper vennoot van een (loden)pijpenfabriek. Deze voor hem branchevreemde onderneming ontwikkelde zich zo
gunstig dat hij in 1870 het advertentiebedrijf opgaf en dit overdeed aan
Rowell (Wood, 1958, p. 144).
4.3 Duitsland
Intelligenzkontor:Voorloper van de advertentiebureaus?
In Duitsland lopen de meningen over de vraag of er al voorlopers van
de advertentiebureaus bestonden uiteen. In dit verband wordt het Intelligenzkontor soms genoemd. Volgens Reinhardt (1993, p. 100) waren er
vóór de jaren vijftig van de negentiende eeuw geen advertentiebureaus
die zich met het distribueren van zakelijke advertenties bezighielden. Hij
beschouwt het Intelligenzkontor dan ook niet als voorloper van het advertentiebureau. Ze konden volgens hem ook niet bestaan, omdat de gehele
advertentiemarkt met inbegrip van de advertentiebemiddeling door de
staat beheerst werd. De liberalisering van de pers in samenhang met de
revolutie in 1848 leidde tot een wijziging van deze situatie, waardoor de
persvrijheid met vallen en opstaan haar zegetocht kon beginnen. De Intelligenzzwang en daarmee het monopolie op het plaatsten van advertenties
werd op 31 december 1849 opgeheven.
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Heuer (1937, pp. 13-15) is echter van mening dat er al vóór 1855 toen
Haasenstein met de eerste Annoncen-Expedition begon van voorlopers
gesproken kan worden. Hij bedoelt hiermee dat er al iemand op het idee
was gekomen om advertenties via tussenpersonen aan de uitgevers van
kranten en/of tijdschriften aan te bieden. Hij wijst hierbij op Munzinger
die in een archief in Karlsruhe in de regeringsakten van 11 april 1779 een
factuur voor de Kurphälzische Post ontdekt heeft, in verband met een vergoeding voor de bemiddeling van regeringsadvertenties in verscheidene
kranten.
Het Intelligenzkontor ging terug op de Fransman Théophraste Renaudot (1586-1653). Renaudot opende tussen 1628 en 1630 met toestemming van Lodewijk XIII aan de Rue de la Calandre in Parijs een Bureau
d’adresse et de rencontre (Medebach, 1971).20 Dit bureau bood een mengeling
van dienstverlening in de sfeer van ruilen, het geven van een diagnose, een
advies of therapie, evenals op het gebied van geldzaken en kredietverlening. Het zwaartepunt lag echter op de bemiddeling van banen. Zo ontstond een soort arbeidsbureau, waar werkgevers en werkzoekenden zich
op lijsten konden inschrijven. Tegelijkertijd werden verschillende soorten
diensten aangeboden zoals die van een polikliniek, een apotheek, een bank
voor leningen en een lommerd. Ook werden handelswaren, woningen,
meubelen, diensten en adressen van banken, advocaten en adviseurs ter
beschikking gesteld. Renaudot bedacht dat hij zijn doelstelling nog beter
zou kunnen realiseren als hij zijn lijst zou laten drukken en ter verkoop
zou aanbieden.Vanaf 1635 was dat het geval. De lijsten werden regelmatig
verspreid onder de naam Feuille du Bureau d’adresse. Ze werden maandelijks
gedrukt en verkocht om de bevolking inzicht te geven in vraag en aanbod
van producten en diensten.
De werkzaamheden van Renaudot waren niet beperkt tot Parijs. Er
waren verschillende filialen, die eveneens onder staatstoezicht stonden. Ze
waren echter wel onafhankelijk van de controle van gilden en broederschappen. De inschrijving van een vraag of een aanbod kostte drie stuivers. In het begin bestond de klantenkring vooral uit werkzoekenden en
armen. Maar al snel breidde de clientèle zich uit tot alle lagen van de burgerij. De klanten werden meer kapitaalkrachtig waardoor de belangstelling voor luxegoederen, zoals koetsen, juwelen en tapijten, toenam (Haas,
2005, p. 62). Renaudot kan als de eerste uitgever van een advertentieblad
beschouwd worden. Daarnaast gaf hij ook nieuwsbulletins uit, die geen
advertenties bevatten. In 1643 moest het Bureau d’adresse et de rencontre zijn
activiteiten staken toen Renaudot met de dood van kardinaal Richelieu in
1643 en die van Lodewijk XIII een jaar later zijn belangrijkste beschermers verloor.
Een eerste navolging vond het Bureau d’adresse et de rencontre en de
Feuille du Bureau d’adresse buiten Frankrijk in Engeland. In Londen zou
20 Over de datum van het begin van dit bureau van Renaudot bestaat geen consensus. Paneth
(1926) en Van der Meiden (1977) vermelden 1633 als begindatum. Wood (1958) is evenals
Medebach (1971) van mening dat het bureau in 1630 actief werd.
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er een vergelijkbaar bureau geweest zijn als in Parijs. In Engeland werd
namelijk op 13 december 1637 door Karel I aan Robert Innes een
octrooibrief voor een adressenkantoor verleend. Verder opende Henry
Walker in 1649 een dergelijk kantoor, terwijl Adolphus Speed in 1650 met
zijn General Accomodations by Addresse van start ging (Heuer, 1969).21 Vanaf
het midden van de zeventiende eeuw verscheen in Engeland een blad, de
zogenaamde Public Advertiser, voor de publicatie van de lijsten met producten en diensten.
Het binnen het Duitse spraakgebied in 1703 in Wenen uitgegeven Wienerische Diarium wordt door Lindemann (1969, p. 250) aangeduid als het
eerste Intelligenzblatt. Met Intelligenz wordt in dit verband ‘inzicht gevend’
bedoeld. Hamburg had volgens Karl Bücher het Franse voorbeeld in
Duitsland voor het eerst gevolgd (Haas, 2005, p. 62).Vanaf 1673 verscheen
daar een advertentieblad onder de naam Relations-Curier. Later werd de
naam gewijzigd in Wieringsche Zeitung en daarmee naar de naam van de
oprichter vernoemd. In een reeks van Duitse steden ontstonden vervolgens bemiddelingsinstellingen. Vanaf 1727 kregen deze Intelligenzkontore
onder Friedrich-Wilhelm I van Pruisen van de overheid een monopoliepositie (Heuer, 1969). Op 5 januari 1772 verscheen in Frankfurt de
Wöchentlichen Frag -und Anzeigungs-Nachrichten als het eerste Duitse Intelligenzblatt. Het zou tweederde van de inkomsten uit advertenties behaald
hebben (Lindeman, 1969; Haas, 2005). De Intelligenzblätter werden door
de overheden ook voor officiële bekendmakingen gebruikt. In Duitsland
werden de met het Franse Bureau vergelijkbare inrichtingen doorgaans
aangeduid met Adress-Comptoire, Intelligenz-Comptoire, Berichtshäuser of
Fraghäuser. Aanduidingen als Anzeigenblatt, Adreßkomptoir-Nachrichten, Fragund Antwortzettel, Intelligenzzettel, wöchentliche Anzeigen of Wochenblatt staan
in het Duits voor het Feuille du Bureau d’adresse (Lindeman, 1969; Haas,
2005).
In het midden van de achttiende eeuw werden in 44 Duitse steden Intelligenzblätter uitgegeven; daarna verloren ze aan betekenis. De oorzaken
hiervan zijn niet duidelijk. Napoleon beperkte aan het begin van de negentiende eeuw in het door hem overheerste deel van Europa de pluriforme
inhoud van de Intelligenz-bladen. Daar stond tegenover dat de staten die tot
de tegenstanders van Napoleon behoorden, juist ruimte gaven aan een verdere inhoudelijke ontplooiing door (meer) redactionele tekst toe te staan.
Hierna ontwikkelden zich persorganen die de eigenschappen van de Intelligenz-bladen behielden. Men kan hierbij denken aan de Generalanzeiger en
Anzeigenblätter (Stöber, 2000; Haas, 2005, p. 63;Wilke, 2008, pp. 115-126).
Reinhardt (1993) stelt dat in het Duitse taalgebied pas na 1848 sprake
kon zijn van commerciële vormen van bemiddeling bij advertenties,
omdat er tot dan toe sprake was van een staatsmonopolie. Vrije concurrentie was niet mogelijk. Heuer (1969) legt meer de nadruk legt op het
optreden als tussenpersoon. Voor beide argumenten valt iets te zeggen.
21 Van der Meiden (1977, p. 58) noemt het bureau Publicke Register van Gorges en Cope dat
in Engeland al in 1611 zou hebben bestaan.
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Feit is wel dat het belang van het adverteren in kranten vooral een hoge
vlucht nam na de afschaffing van de Intelligenzzwang waardoor commerciële bemiddelaars in advertenties een kans kregen.
Maatschappelijke context
In Duitsland heeft de politieke ontwikkeling in de negentiende eeuw
indirect een aanzienlijke invloed gehad op het ontstaan van het eerste
advertentiebureau. De Duitse overheid heeft het advertentiebureau niet
actief bevorderd. Ze heeft echter wel bijgedragen aan de creatie van een
klimaat waarin advertentiebureaus konden gedijen. Daarom zal er eerst
een korte schets van de Duitse historische context gegeven worden.
De Duitse krant, waarvan het begin teruggaat tot 1609, nam in de
negentiende eeuw een hoge vlucht. Toch kon zij haar volledige functie wat betreft de berichtgeving en de meningsvorming pas vervullen,
nadat de afzetmarkt was vergroot. De krant had lezers nodig voordat het
als medium aantrekkelijk was voor adverteerders. Ook de politieke eenwording van Duitsland, het doorbreken van de traditionele politieke,
geestelijke, sociale en economische kaders en de voortschrijdende techniek speelden een belangrijke rol bij de opgang van de krant als advertentiemedium. De vervanging van de absolutistische staat door een liberale
democratie en de strijd om deelname aan het landsbestuur vergrootten de
politieke interesse aanzienlijk. Dit had een gunstige invloed op de ontwikkeling van de pers. Dankzij de persvrijheid die tot stand kwam door
afschaffing van de voorcensuur in 1848, begon de opmars van een door
rijke verscheidenheid aan titels gekenmerkte dagbladpers.
De invloed van de zegelbelasting op de beperking van de pers was in
Duitsland tamelijk beperkt. Door de sterke verbrokkeling van het Duitse
Rijk en door de snelle veranderingen die plaatsvonden, was van een uniforme belastingheffing geen sprake. In de zogenaamde ‘vrijsteden’ Hamburg, Bremen en Lübeck werd er vanaf respectievelijk 1849, 1852 en 1854
een belasting op advertenties geheven, die gebaseerd was op de ingenomen ruimte. In Pruisen werd al vanaf 7 maart 1822 een zegelbelasting op
kranten, tijdschriften en advertentiebladen geheven, voorzover ze tenminste advertenties plaatsten. De zegelbelasting werd op 2 juni 1852 en op 29
juni 1861 aangepast en verlengd (Lönnecke, 1954).
Op 13 december 1866 besloot de Pruisische Kamer van Volksvertegenwoordigers de zegelbelasting, die zeer impopulair was, in geheel Pruisen in 1868 af te schaffen (Hemels, 1969b, p. 302). In april 1874 werd het
31 paragrafen tellende Reichspressegesetz door de Rijksdag aangenomen.
Het kwam in de plaats van de 27 wetten van de Länder. Op 7 mei 1874
werd het Reichspressegesetz door Bismarck ondertekend. Daarmee werden
de verschillende beperkingen waaronder de zegelbelasting, voor geheel
Duitsland vanaf 1 juli 1874 afschaft (Lönnecke, 1954; Leonard et al., 2001,
p. 907).
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Dat in Duitsland zo veel kranten verschenen, kan men ook in verband
brengen met de staatkundige versnippering waaraan pas in 1871 met de
Duitse eenwording een einde kwam. Deze historische situatie verklaart
de karakteristieke decentralisatie van de Duitse pers. Dit kan als één van
de impulsen voor het ontstaan van het advertentiebureau gezien worden.
Het advertentiebureau kon de adverteerder en de kranten ongeacht de
geografische situatie bij elkaar brengen. Liberale maatregelen op sociaaleconomische terreinen zoals de vrijheid van beroepsuitoefening (1869), de
afschaffing van het vergunningenstelsel voor de uitgave van kranten en de
perswet van 1874, leverden een bijdrage aan de opheffing van de politiekeconomische beperkingen (Heuer, 1937, pp. 4-5).
In Duitsland is de advertentiemarkt vanaf halverwege de negentiende
eeuw tot 1940 gedomineerd door enkele grote advertentiebureaus. Het
waren Haasenstein & Volgler, Rudolf Mosse Annoncen-Expedition, Scherl
en Ala. Ze wisten een nationaal en soms ook een internationaal netwerk
op te bouwen. Daarnaast ontstonden veel kantoren die alleen lokaal opereerden, met soms maar een enkel bijkantoor.
Haasenstein & Vogler
De economische en politieke ontwikkelingen
in Duitsland maakten in de jaren vijftig van de
negentiende eeuw een aanzienlijke toename
van de reclame door middel van advertenties
mogelijk. Het onoverzichtelijke aanbod van
kranten en tijdschriften en de even onoverzichtelijke vraag van ondernemers naar advertentieruimte boden ruimte aan bemiddeling
tussen beide groepen. Het advertentiebureau
ontstond om deze reden rond het midden van
de jaren vijftig van de negentiende eeuw. Aan
het begin van de ontwikkeling stond de in
1855 in Altona opgerichte Insertions-Agentur
van de zevenentwintig jarige Ferdinand Haasenstein. Hij had als boekhandelaar ervaring
opgedaan met de drukkerij en het krantenbe- Ferdinand Haasenstein (13 februari 1828 –
22 mei 1901). De foto werd gepubliceerd in
drijf. In het begin van de jaren vijftig van de Herrmann (1938, p. 46).
negentiende eeuw had Haasenstein het aannemen en plaatsen van advertenties van een weekblad in Schleswig-Holstein
georganiseerd. Hij was toen geconfronteerd met een sterke behoefte van
ondernemers om geïnformeerd te worden over het aanbod van advertentieruimte. Dezen wilden graag met de uitgevers van kranten in contact
gebracht worden. Op basis van deze ervaring zag Haasenstein mogelijkheden voor een nieuwe bedrijfsvorm (Reinhardt, 1993, pp. 100-101). Hij
was ook bekend met Franse en Engelse voorbeelden en vermoedelijk
heeft een zekere heer Elk het idee van de oprichting van een advertentiebureau vanuit Frankrijk naar Hamburg meegebracht. In Frankrijk bestond
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het advertentiebureau van M. Bullier al, dat in 1856 samenging met Havas
(Herrmann, 1938, p. 33).
De Duitse uitgevers reageerden in het begin
toch nog wantrouwend op het initiatief van
Haasenstein. Ze wezen de gevraagde korting
op de door hem aangebrachte advertenties af.
Deze korting was echter de basis voor het
bestaan van zijn bedrijf. Doordat hij aan zijn
klanten informatie ging verstrekken over kranten waarin zij konden adverteren, wist Haasenstein bedrijven te overtuigen van de
toegevoegde waarde van zijn werkzaamheden
Al in 1858 liepen de zaken zo goed dat Haasenstein het werk niet meer alleen aankon. Hij
ging daarom in zee met Adolf Vogler, waardoor
de firma Haasenstein & Vogler OHG22 ontstond.Vanaf 1858 werden kosteloos krantencaAdolf Vogler (overleden 1899). De foto werd talogi aan reclamemakers ter beschikking
gesteld. Deze catalogi met zeer bruikbare gegegepubliceerd in Herrmann (1938, p. 47).
vens over de verschillende titels werden zo
belangrijk voor ondernemers dat uitgevers van
kranten die nieuw uitkwamen, zich vaak bij
genoemde firma meldden met het verzoek in
de catalogus opgenomen te worden. Als tegenprestatie werd de naam van het advertentiebureau vaak in de kop van het blad vermeld en
wel met het advies van de diensten gebruik te
maken.
Haasenstein & Vogler was zeer succesvol
zoals blijkt uit het grote aantal kantoren dat in
binnen- en buitenland werd geopend: in 1859
in Frankfurt am Main, in 1863 in Hamburg,
in 1864 in Basel en in Wenen, in 1865 in Berlijn, in 1867 in Leipzig, en tenslotte in 1869 in
Geneve, in Zürich, in St. Gallen, in Stuttgart, in
Breslau en in Keulen. Het aantal filialen nam
Notitie kalender en kranten catalogus van toe van 13 in 1870, via 49 in 1892 tot 58 in
Haasenstein und Vogler uit 1900. Bron: Wi- 1907. Ieder filiaal had een eigen verzorgingskepedia dd. 20 februari 2011.
gebied. Het hoofdkantoor in Hamburg, later
in Leipzig en vanaf 1888 in Berlijn, zorgde voor de coördinatie en voor
het samenstellen van de steeds in omvang groeiende krantencatalogi. Deze
22 De afkorting OHG staat in het Duits voor Offene Handelsgesellschaft. Het is vergelijkbaar met
het Nederlandse equivalent vennootschap onder firma. Een vennootschap onder firma is
een eenvoudige manier voor twee of meerdere personen om samen een onderneming op
te kunnen richten. De deelnemers treden onder een gezamenlijke naam of firma op. In die
regel nemen zij beslissingen voor elkaar. Maar ze zijn ook aansprakelijk voor elkaars bestuur.
Er is dus geen beperkte aansprakelijkheid.
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hadden intussen de status verworven van Vademekum des Geschäftsmannes.
Ze bevatten de volgende informatie: de naam, de plaats van uitgave met
inwonertal, de hoogte van de oplage, de frequentie van verschijnen, de
breedte van de advertentiekolom, de advertentietarieven en de abonnementsprijs. In de negende druk van de krantencatalogus uit 1868 wordt
melding gemaakt van het afsluiten van speciale contracten met verschillende kranten, waardoor Haasenstein & Vogler het alleenrecht had gekregen op het aannemen van advertenties uit Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland. In de tweede helft van de jaren zestig van de negentiende
eeuw accepteerden talrijke uitgevers van kranten en tijdschriften de
bemiddeling bij advertenties. Ze gingen ertoe over hun gehele advertentiegedeelte aan een onderneming tegen een vast bedrag te verpachten. Het
idee van het verpachten van advertentieruimte was afkomstig uit Frankrijk
(Heuer, 1937, pp. 15-17). Zo werden personeelskosten en organisatiekosten bespaard. Omdat het advertentiedeel voor een meestal aanmerkelijk
deel behoorde tot de financiële basis van de titels maakten de uitgevers
zich zo afhankelijker van het advertentiebureau. Haasenstein & Vogler had
in 1875 negen zogenaamde ‘pachtbladen’. In 1908 waren er alleen al veertien vaktijdschriften die als zodanig te boek stonden (Reinhardt, 1993, p.
102).
Het succes van Haasenstein trok al snel veel ondernemingsbeluste mannen in dezelfde branche aan. Het merendeel van hun ondernemingen kon
door de opwaartse conjunctuur in het adverteren enkele decennia standhouden. Naast het advertentiebureau Haasenstein & Vogler was A. Retemeyer’s Central-Zeitungs-und-Annoncen-Büro in Berlijn één van die
vroegste bedrijven (opgericht 1857). Al in 1860 boden twee andere advertentiebureaus naast Haasenstein & Vogler in Hamburgse kranten hun diensten aan. Het waren J. Schönbergs Agenturgeschäft für Zeitungs Annoncen
en het kantoor van Jakob Türkheim. Ook individuele personen hielden
zich met de advertentiebemiddeling bezig, zoals in 1861 een zekere
Schanz, die redacteur in Dresden was.
Bijzonder lucratief voor advertentiebemiddelaars was in de eerste jaren de stad Leipzig.
Dit gold eigenlijk voor het gehele, op een
hoog peil van ontwikkeling staande, geïndustrialiseerde gebied van Saksen. In 1870 waren
Berlijn, Dresden en Leipzig de plaatsen met de
meeste advertentiebureaus. Rond 1870 waren
er in Leipzig zes, waarvan Eugen Fort (in 1861
opgericht) en H. Engler (opgericht in 1862) de
oudste waren (Heuer, 1955, pp. 17-18).
In 1864 kwam met de oprichting van het
advertentiebureau Daube & Co in Frankfurt
am Main nog een onderneming op de markt.
Deze zou al snel tot één van de leidende fir- G.L. Daube. De foto werd gepubliceerd
ma’s gaan behoren. Daube & Co breidde zich Herrmann (1938, p. 49).
zo sterk uit dat het bureau een belangrijke con101
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current van Haasenstein & Vogler werd. Het expansieve advertentiebureau
werd opgericht door Gottfried Leonard Daube (1842-1917).Volgens Redlich (1935, p. 94) zou dr. Wagner, een arts, toegetreden zijn tot het bedrijf.
Daube & Co breidde zich al snel naar het buitenland, vooral naar Frankrijk, uit. In Parijs stichtte de vertegenwoordiger van Daube, Jones, de firma
John F. Jones.Vanaf 1881 zette deze het bedrijf samen met A. Godin voort.
Als laatste belangrijke reclameonderneming van vóór 1870 ontstond in
1867 in Berlijn Rudolf Mosse Annoncen-Expedition, de eerste advertentiebemiddelaar die onder de naam Annoncen-Expedition optrad. De periode van 1850 tot 1870 kan als het begin van de ontwikkeling van het
advertentiebureau in Duitsland beschouwd worden. In het economisch
gunstige Bismarck-tijdperk was aan alle voorwaarden voldaan om tot een
bloei van het adverteren te komen. De periode erna tot 1914, vormde dan
ook de toptijd voor de advertentiebureaus.
Rudolf Mosse
Het advertentiebureau dat het systeem van
pachtbladen het meest consequent doorvoerde,
was de Annoncenexpedition van Rudolf Mosse
(1843-1920). Hij kwam, evenals Haasenstein,
uit de boekhandel en het krantenvak (Heuer,
1937, p. 20; Kraus, 1999, p. 162). Mosse had als
medewerker van de firma Robert Apitsch in
Leipzig in de jaren 1865-1866 het advertentiedeel van het geïllustreerde tijdschrift Gartenlaube ontwikkeld. Toen constateerde hij dat
een schakel in het contact tussen adverteerders
en de uitgevers ontbrak. Hij was van mening
dat hier mogelijkheden voor een succesvol
bedrijf lagen. Hij trok naar Berlijn, de stad met
het uitgebreidste en meest onoverzichtelijke
perslandschap. Daar begon hij in 1867 op de
Rudolf Mosse (8 mei 1843 - 8 september
leeftijd van 23 jaar zijn advertentiebureau. De
1920) rond 1917. (Kobertstein, 1999, p. 92)
succesvolle oorlog van Oostenrijk tegen Pruisen leidde tot een economische opbloei die ook een positieve uitwerking
had op het adverteren. Mosse wist hiervan te profiteren. Zijn onderneming groeide snel, mede doordat filialen in München (1868), Hamburg
(1869), Wenen en Frankfurt am Main (1870), Neurenberg, Stuttgart,
Zürich en Breslau (1871), Leipzig en Keulen (1872) en Dresden (1874)
werden geopend. Het aantal filialen nam toe van dertien in 1875 naar 44
in 1905. Het aantal medewerkers groeide van twintig in 1870 naar 247 in
1892. De omzet steeg van 7,5 miljoen mark (1891) naar 18-20 miljoen
mark (1913). Dit laatste bedrag correspondeert met vier tot vijf procent
van de totale advertentieomzet in Duitsland.
Al in 1867 had Mosse een pachtcontract met de uitgever van het satirische blad Kladderadatsch afgesloten, in 1870 gevolgd door een overeen102

komst met de uitgever van de Fliegende Blätter. In dit tijdschrift waren tot
dan toe geen advertenties verschenen. Later gaf Mosse zelf een hele reeks
van tijdschriften uit, die alle marktleider werden binnen hun eigen segment. In 1875 had Mosse voor twintig tijdschriften het alleenrecht om
advertenties te mogen plaatsen, omdat ze zijn eigendom waren. Dit aantal nam toe van 63 in 1907 naar 102 in 1914 (Reinhardt, 1983, pp. 102104). Met zijn in 1871 opgerichte Berliner Tageblatt dat zich politiek links
opstelde, raakte Rudolf Mosse ook verzeild in een zekere vermenging van
politiek en zaken doen (Heuer, 1955). Dankzij dit uitgebreide systeem van
pachtbladen overvleugelde Mosse rond 1890 Haasenstein & Vogler. Mosse
werd marktleider dankzij ongeveer drieduizend contacten met binnen- en
buitenlandse uitgevers van kranten en tijdschriften.
Juist Mosse’s bedrijfseconomisch zeer succesvolle praktijk van de advertentiepacht leidde tot een fors verwijt van oneerlijke concurrentie. Hij
probeerde in zijn catalogus en in zijn advisering de indruk te wekken dat
de bladen waar hij het meeste belang bij had, de beste advertentiebladen
waren. Aan deze titels verdiende hij het meeste. Opvallend is in ieder geval
dat hij het eerst hoog geprezen blad Gartenlaube vanaf 1906 nauwelijks
meer noemde, nadat de pacht was overgaan naar zijn concurrent Scherl.
Aan de andere kant ontwikkelde Mosse al in een zeer vroeg stadium
een uitgebreide dienstverlening en gaf dit bureau al advies aan klanten,
voordat dit in de jaren twintig een normale taak van ieder zichzelf respecterend reclamebureau werd. Vanaf de jaren tachtig van de negentiende
eeuw stelde Mosse aan zijn klanten in een speciaal daarvoor ingericht
Atelier für Inseratgestaltung een verzameling advertentieontwerpen, verschillende soorten kaders en advertentieclichés ter beschikking om zo de
vormgeving van de advertenties te vergemakkelijken (Reinhardt, 1993,
pp. 102-104). Door zich met de vormgeving van de advertenties bezig
te houden, sloeg Mosse een weg in, die uiteindelijk ook in Duitsland
van Annoncen-Expedition naar Werbe-Agentur zou leiden. De advertentie
behoorde niet alleen op de juiste plaats te verschijnen, maar er was ook
behoefte aan een correcte tekstuele en grafische vormgeving. Advertentiereclame was niet de enige activiteit van de firma Mosse: ze besteedde
ook veel aandacht aan het maken van tentoonstellingen. Een goed uitgebouwde klantenservice ging gepaard met hoge kosten. Toch ging Rudolf
Mosse zijn manier van zakendoen goed af en was die winstgevend door de
zakelijke stelregel: ‘Kleiner Nutzen großer Umsatz’.
Mosse nam als belangrijkste advertentiebemiddelaar waar vele adverteerders en uitgevers niet omheen konden een aanzienlijke machtspositie in. Daarnaast was Mosse één van de drie grootste krantenuitgevers.
Heuer typeerde de onderneming van Mosse als het grootste economischpolitieke machtsblok naast het Hugenberg-concern in de Duitse dagbladwereld. Naast het Berliner Tageblatt begon Mosse in 1889 met de Berliner
Morgen-Zeitung.Verder nam hij in 1890 de uitgeverij van de Allgemeine Zeitung des Judentums over. Vanaf 1904 gaf hij de Berliner Volkszeitung uit. Hij
was verder uitgever van talrijke tijdschriften (Heuer, 1937, pp. 19-26).
De onderneming van Rudolf Mosse heeft met betrekking tot de keuze
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voor het systeem van pachtbladen niet altijd vrij van eigen belang gehandeld. Adverteerders die hun zaken niet door het advertentiebureau van
Mosse wilden laten behartigen, werd de toegang tot de door Mosse uitgegeven titels ontzegd of ze kregen geen provisie. Door zijn economische
betekenis was Mosse, evenals ook andere grote advertentiebureaus, in staat
de uitgevers tot het gunnen van hogere vergoedingen te dwingen. Deze
hogere provisie werd geheel of gedeeltelijk aan grotere adverteerders afgestaan, waardoor het gebruikelijke nettotarief onderboden werd. Met deze
provisieschenkingen begon Mosse al vóór de Eerste Wereldoorlog. De
onderneming leidde daarmee een prijzenoorlog in. De andere advertentiebureaus moesten er wel aan mee doen, wilden ze hun marktpositie niet
prijsgeven.
In 1933, na de machtsovername door de nazi’s, werd het advertentiebureau van Rudolf Mosse onder staatstoezicht geplaatst, waardoor aan de
activiteiten een einde kwam. Het advertentiebureau werd in 1933 opgedeeld. De filialen gingen voor een deel zelfstandig verder en voor een
deel werden zij overgenomen door andere ondernemingen. Daarmee had
een advertentiebureau opgehouden te bestaan, waarvan de prestaties voor
belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van de Duitse advertentiewereld
heeft gezorgd (Heuer, 1955).
August Hugo Friedrich Scherl
Rond 1900 was de bemiddeling van advertenties een zodanig lucratieve
aangelegenheid dat het tussen de toonaangevende advertentiebureaus tot
een verbitterde concurrentiestrijd kwam. Een voorbeeld hiervan was de
strijd tussen Scherl en Mosse tussen 1900 en 1911. Het gaat hierbij om
twee ondernemingen die elkaar ook als leidende krantenuitgeverijen fel
beconcurreerden. Mosse had een meer liberale achtergrond, terwijl Scherl
eerder conservatief was (Reinhardt, 1993, p. 104).
In 1900 had August Scherl (1849-1921) een eigen advertentie-expeditieafdeling opgericht en in april van datzelfde jaar werden in verschillende steden filialen gevestigd. De minder belangrijke filialen werden door
agenten geleid. Al gauw ontstond er ruzie met Mosse die een belangrijke
medewerker bij Scherl had weggekocht en bovendien de advertentiebezorging voor Scherl’s bladen van de hand wees. Scherl had bij de combinatie van krantenuitgeverij en advertentiebureau de omgekeerde weg van
Rudolf Mosse bewandeld. Hij was vanuit de advertentiewereld ook in de
dagbladpers gestapt, terwijl Scherl als dagbladuitgever ook in de advertentiebureauwereld werkzaam was. In 1905 kocht Scherl de aandelen van het
derde bureau van Duitsland rond die tijd, Daube & Co, op. Het jaar daarna
gingen Scherl’s advertentiebureau en dat van Daube samen. Ook probeerde Scherl in 1905 invloed te krijgen op Haasenstein & Vogler. In 1909
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sloten August Scherl GmbH23 en Haasenstein & Vogler een belangengemeenschap. Rond 1910 had het advertentiebureau van Scherl ongeveer
dezelfde omvang als Mosse bereikt. In het voorjaar van 1911 eindigde de
strijd tussen beide concerns, omdat Scherl door activiteiten buiten de uitgeverswereld in betalingsproblemen kwam. Scherl had zich met gevaarlijke
kredietmanipulaties van de Leipziger Deutsche Kreditanstalt en de Berliner Handels- und Diskontogesellschaft ingelaten (Rieger, 1957; Treude,
1975, pp. 232-239). Hij hield zich ook bezig met theaterprojecten, loterijen en de Gyro Monorail. Dit laatste was een elektrische monorail voor
zeven personen (Popular Mechanics 1910, pp. 527-528: Erman, 1954).
Scherl zag zich gedwongen Daube & Co aan Haasenstein & Vogler te verkopen. Daarmee zag hij voortaan af van de bemiddeling van advertenties.
Al in de loop van de negentiende eeuw was de krantenadvertentie niet
alleen het belangrijkste reclamemedium, maar het was ook in verhoogde
mate verantwoordelijk voor de rentabiliteit van de krantenondernemingen. Er werden alleen kranten opgericht die de voor uitgevers belangrijke
advertentie-inkomsten inbrachten. Zo ontstond een nieuw krantentype:
de Generalanzeigerpresse. August Scherl was hiermee zeer succesvol (Haas,
2005, pp. 64-69). Scherl had in 1883 de Berliner-Lokal-Anzeiger opgericht,
onder andere omdat hij de overgrote meerderheid van de Duitse kranten
saai vond. Scherl, die evenals Mosse niet zozeer journalist, maar meer een
ondernemer was, kwam in contact met een jonge journalist, Hugo von
Kupffer, die gewerkt had voor de New York Herald. Ze besloten samen een
nieuwe krant te beginnen. Kupffer zou 45 jaar hoofdredacteur van de
krant blijven. De krant werd in het begin gratis verspreid, in een oplage
van 200.000 exemplaren. Ze was gevuld met lokaal nieuws en advertenties en voldeed helemaal aan de klassieke formule van de Generalanzeiger
(Ross, 2008, p. 23). Dit type krant was politiek onafhankelijk (Stöber, 1998,
pp. 87-88). Aanvankelijk verscheen de Berliner-Lokal-Anzeiger wekelijks,
maar al snel werd de verschijningsfrequentie dagelijks met een oplage van
150.000. De abonnementsprijs bedroeg drie mark per kwartaal, een bedrag
dat aanzienlijk minder is dan wat het Berliner Tageblatt kostte. Vergeleken
met het Berliner Tageblatt van Mosse of de Berliner Zeitung van Leopold
Ullstein was Scherl’s Berliner-Lokal-Anzeiger een meer populaire krant die
aandacht besteedde aan vermaak en human interest. De krant had bovenal
meer advertenties. Scherl vond het blad van Mosse te serieus en dat van
Ullstein te politiek georiënteerd. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog kwamen de inkomsten van de Berliner-Lokal-Anzeiger voor zeventig
procent uit advertenties en voor dertig procent uit verkoop van abonnementen en vooral van losse nummers. De Berliner-Lokal-Anzeiger was het
meest succesvolle dagblad in Duitsland voor 1914 (Ross, 2008, pp. 23-24).

23 De afkorting GmbH staat voor Gesellschaft mit beschränkter Haftung: een vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Deze rechtsvorm kan vergeleken worden met de ‘besloten vennootschap’ (BV) in Nederland.
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Adverteerders als oprichters van advertentiebureaus
De bovengemiddeld sterke toename van de branche van de advertentiebureaus leidde in het Fin de siècle tot een sterke machtspositie op het gebied
van het adverteren. Dit werd door uitgevers maar ook door andere tijdgenoten kritisch bekeken. Al in 1875 voorzag een invloedrijke publicist
het gevaar van een financiële afhankelijkheid van de pers van de advertentiebureaus, omdat deze de adverteerders door hun rol als adviseur naar
believen konden beïnvloeden. Door de praktijk van de advertentiepacht
hadden ze de belangrijke inkomstenbron van kranten volledig in de hand.
Grote advertentiebureaus zoals het bedrijf van Mosse, probeerden klanten
soms sterk onder druk te zetten, zodat ze alle advertenties via hen lieten
lopen. Anders kregen ze geen korting. De kortingen bedroegen doorgaans
tussen de tien en twintig procent.
Bij kleine provinciebladen die soms aangewezen waren op de diensten
van enkele advertentiebureaus kon het wel oplopen tot tachtig procent.
De uitgevers hebben geprobeerd zich tegen deze praktijken te verweren door de advertentiebemiddeling in eigen hand te nemen om op die
manier de advertentiebureaus uit te schakelen. Een eerste poging in deze
richting was de oprichting van het Central-Annoncenbüro der Deutschen
Zeitungen in 1875 in Berlijn. Door allerlei onenigheden tussen verschillende uitgevers was het bureau maar een kort leven beschoren. Ook op
lokaal niveau zijn er verscheidene pogingen geweest om tot een eigen
advertentiebureau te komen, maar ze mislukten allen. Eén van de redenen daarvan was dat de uitgevers niet in staat waren hetzelfde dienstenpakket aan te bieden als de advertentiebureaus. Bij de dienstverlening die de
bureaus aanboden, kan aan het volgende gedacht worden:
• het verstrekken van kosteloze kranten catalogi,
• de inrichting van zalen waarin de klanten de verschillende uitgestalde
kranten konden beoordelen,
• het aanbod om advertentiemateriaal te drukken in een eigen drukkerij
of kunstinrichting,
• de levering van talrijke advertentie-ontwerpen,
• het maken van proefdrukken,
• en de kosteloze vertaling van teksten in advertenties bij opdrachten die
in het buitenland werden uitgevoerd (Heuer, 1937, p. 39; Reinhardt,
1983, p. 109).
Een beroepsorganisatie voor de advertentiebureaus
De positie van de advertentiebureaus als bemiddelaars tussen uitgevers en
adverteerders was bijzonder moeilijk. Zij moesten op twee fronten hun
strijd, soms met het karakter van een oorlog voeren en dan nog in een sfeer
waarin iedere partij op eigen winstbejag uit was. De advertentiebureaus
werden immers zowel door de uitgevers als door de adverteerders als vertegenwoordigers van hun belangen beschouwd. Ze kregen hun opdrachten
van de adverteerders, maar hun vergoeding ontvingen ze van de uitgevers.
106

Veel opdrachtgevers voor het maken van reclame, voornamelijk de grootadverteerders zagen de advertentiebemiddelaars vooral als loopjongens.
Talrijke bemiddelaars lieten zich gewillig of gedwongen misbruiken om
de uitgevers onder druk te zetten. In onderbieding van de advertentietarieven was Rudolf Mosse al vóór de Eerste Wereldoorlog bedreven: grootadverteerders droegen alle advertenties aan hem af en ontvingen daarom
een speciale korting van 2,5 tot 5 procent. Andere advertentiebureaus werden gedwongen het voorbeeld van Mosse te volgen.
De constante tariefontduikingen van advertentiebureaus en uitgevers
had tot gevolg dat de adverteerders hogere eisen gingen stellen. Zij voelden zich door het hanteren van verschillende tarieven door hun tegenspelers, vergeleken met vroeger benadeeld. De adverteerders waren ook niet
gebaat bij de tariefontduikingen. Het gevaar bestond dat de kwaliteit en
de omzet van het advertentiebureau ernstig aangetast zou worden, omdat
een gezonde financiële basis voor een goede dienstverlening ontbrak. Nu
bleek pas dat er teveel advertentiebemiddelaars waren. In de loop der jaren
waren talrijke nieuwe ondernemingen opgericht, waarvan de grondleggers geen vakkennis bezaten, maar die dachten met weinig bedrijfskapitaal moeiteloos veel geld te kunnen verdienen. Voor een deel bedreven
deze personen de advertentiebemiddeling naast een hoofdberoep, zoals
de papierhandel, de boekhandel, de sigarenwinkel of een handelsagentschap. Dergelijke beunhaasachtige advertentiebureaus waren niet in staat
de dienstverlening die verwacht mocht worden, daadwerkelijk te leveren
(Heuer, 1937, pp. 45-51).
De oprichting van het Verband Deutscher Annoncen-Expeditionen e.V.
(VDAE) in 1912 was een reactie op de in 1894 opgerichte organisatie van
de uitgevers, de Verein Deutscher Zeitungsverleger (VDZV) die onder meer
ten doel had gemeenschappelijk op te treden tegen de advertentiebureaus.
Verder probeerde de meerderheid van de kleinere advertentiebureaus zich
met de VDAE tegen de leidende rol van Mosse en Haasenstein & Vogler
te verweren. In 1928 besloten acht van de grootste advertentiebureaus
zich te verenigen in de Arbeitsgemeinschaft Deutscher Annoncen-Expeditionen
(ADAE). Mosse en Ala werden, hoewel ze elkaars tegenstander waren, lid
van deze vereniging. Ze stelden zich ten doel gezamenlijk tegen de kleinere advertentiebureaus die zich in de VDAE georganiseerd hadden op te
trekken. Hierdoor ontbrak een algemene vorm van belangenbehartiging
die ertoe had kunnen bijdragen dat de concurrentieomstandigheden wat
minder scherp zouden worden (Reinhardt, 1993, pp. 109-110).
Ala als stichting van de zware industrie
In de jaren twintig van de twintigste eeuw werd de ontwikkeling bij de
advertentiebureaus gekenmerkt door een sterke uitbreiding van de taken
die ze uitvoerden. Typerend is echter ook de tot op politieke terreinen
doordringende machtsstrijd tussen de marktleiders in de branche: Mosse
en Ala. Ala werd opgericht omdat een deel van de Duitse ondernemers
van mening was dat de door Engelsen, Fransen en Amerikanen gedomi107

neerde internationale nieuwsvoorziening anti-Duits ingesteld was. Dit
deed volgens hen sterk afbreuk aan de Duitse buitenlandse handel. Instanties die zich met economische propaganda in het buitenland bezighielden,
bestonden in Duitsland in tegenstelling tot in Engeland en Frankrijk, niet.
Om daar verandering in aan te brengen werd op 6 maart 1914 door Alfred
Hugenberg, die toen directeur was bij Krupp, in Essen de Ausland GmbH
opgericht. Het initiatief werd ondersteund door verschillende grootindustriëlen uit Rijnland-Westfalen, zoals Emil Kirdorf, Hugo Stinnes, Wilhelm
Benkenberg (Phoenix AG), Fritz Baare (Bochumer Verein), Peter Klöckner, Paul Reusch (Haniel-Konzern), de Gebroeders Stumm (Neunkirchen) en Friedrich Springorum (Hoesch-Dortmunder Union).
De nieuwe onderneming had een startkapitaal van 200.000 mark en
werd op 28 april 1914 in het register voor verenigingen ingeschreven. De
Ausland GmbH stelde zich ten doel de Rijnlandse economische belangen te vertegenwoordigen, en wel door beïnvloeding van de internationale nieuwsdiensten. De initiatiefnemers van de organisatie stelden
allereerst vast dat de advertentiebureaus in het buitenland opdrachten voor
het plaatsen van advertenties vaak op gebrekkige wijze uitvoerden. De
voorvechters van een betere controle richtten daarom op 30 april 1914
als dochtermaatschappij de Auslands-Anzeigen GmbH op, met als taak het
regelen van de advertentiebemiddeling in het buitenland en de controle
op buitenlandse kranten. Enkele maanden na de oprichting werden de
markten in het buitenland door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
op 1 augustus 1914 grotendeels geblokkeerd, zodat de onderneming zich
gedwongen zag het werkterrein te verleggen naar het binnenland. Op 9
maart 1916 werd het aandelenkapitaal verhoogd tot één miljoen mark en
op 8 juli 1917 tot twee miljoen mark. Het doel van de verhogingen van
het kapitaal was, andere bedrijven op te kopen om zo het eigen marktaandeel in de advertentiemarkt te vergroten.
De kring van ondernemers breidde zich vooral uit naar de industrie en groothandel in Berlijn en naar de sinds 1916 eveneens nationalistisch georiënteerde krantenuitgevers. De definitieve transformatie in
een binnenlands bedrijf vond plaats in juli 1917, toen de onderneming
werd omgedoopt in Ala (Allgemeine Anzeigen GmbH). Ala kan getypeerd
worden als een coöperatief georganiseerd advertentiebureau dat onder
de ideologische leiding stond van Alfred Hugenberg en toebehoorde aan
nationaal-conservatief gezinde ondernemingen (Borsig, Krupp, Mannesmann, Hoesch, Manoli, Kathreiner, dr. Oetker) en uitgevers (Scherl,
Reclam, Deutsche Zeitung). Concerns die deel wilden nemen aan Ala
konden aandelen in eenheden van vijfhonderd mark in het bedrijf nemen.
Het coöperatieve karakter van het bedrijf blijkt uit het feit dat de winst
niet werd verdeeld, maar gebruikt werd voor de verdere ontwikkeling van
Ala. Uit het tijdschrift voor aandeelhouders van 14 april 1918 blijkt dat Ala
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toen tweehonderd aandeelhouders had, verspreid over geheel Duitsland.24
In 1919 was het aantal aandeelhouders al opgelopen tot vierhonderd. In
1922 waren er 75 kranten bij Ala betrokken.
Om voldoende kennis van binnen- en buitenlandse kranten te krijgen werd in 1916 een archiefafdeling opgericht. Deze had de opdracht
alle informatie, die samenhing met advertenties, te verzamelen. Door de
samenwerking met het Deutsche Überseedienst-Syndikat ontstond de
behoefte naar samenvoeging en verzelfstandiging van de archiefafdeling.
Op 23 mei 1917 ontstond: de Deutsche Archiv GmbH. Deze onderneming zou tot 1920 verbonden blijven met de Algemeine Anzeigen GmbH.
De oprichting van Ala was voor de Duitse reclame en pers een novum.
In Ala smolten economische, propagandistische en politieke belangen
samen, wat tot heftige discussies in de openbaarheid leidde. Het publieke
debat bereikte zijn hoogtepunt in februari en maart 1918 in de zogenaamde ‘Kampf um die Ala’. Op 22 november 1915 publiceerde de
Düsseldorfer Volkszeitung, die nauwe relaties met de sociaal-democraten
onderhield, een artikel waarin Ala gepresenteerd werd als een gevaar voor
de belangen van de minder bemiddelden. Mosse, die zich door het succes
van de concurrent bedreigd voelde, begon vanaf 1916 een aanval op de
positie van Ala. In 1918 resulteerde dit in een campagne in de pers met de
leuze ‘Die Unabhängigkeit der Presse ist bedroht!’
Op 25 februari 1918 verscheen in het Leipzicher Tageblatt een artikel van
de hand van professor Walter Goetz, waarin deze een aanval opende op
de band tussen Ala en de zware industrie. Dit artikel werd door de rijksdagafgevaardigde Mathias Erzberger, die behoorde tot de linkervleugel
van de Katholieke Zentrumspartei, aangegrepen voor een toespraak in de
Rijksdag op 27 februari 1918. Hij verweet Ala dat ze haar machtspositie
als advertentiebureau misbruikte om de pers vanuit hun nationaal-conservatieve opvattingen te manipuleren. De openlijke strijd tussen de grootste
Duitse advertentiebureaus werd door Ala in de Deutsche Tageszeitung en van
de zijde van Mosse in het Berliner Tageblatt uitgevochten. De kritiek op de
werkwijze van Ala werd door de meeste leidende liberale kranten overgenomen. De strijd hield op doordat Mosse zich uit eigenbelang aansloot
bij de kritiek. Dit leidde tot een tegenaanval van Ala op de ondernemingspraktijken van Mosse. Ala wist uit de strijd een propagandistisch voordeel
te halen, omdat door al het geharrewar de aandacht van het nationaal-conservatieve deel van de Duitse ondernemers juist nog sterker op Ala werd
gericht (Bernhard, 1928, pp. 73-78; Heuer, 1937, pp. 29-36; Herrmann,
1937; Reinhardt, 1993, pp. 110-112).
24 Belangrijke aandeelhouders op 14 april 1918 waren: Borsig (Berlijn), Vulkanwerke, Buderussche Eisenwerke, Bochumer Gußstahlverein, Maschinenbaugesellschaft Schwartzkopff
(Berlijn), Friedrich Krupp, Mannesmann, Hoesch, Rheinische Metallwaren, Norddeutscher Lloyd, Rheinische Stahlwerke, die Woermann-Linie, Manoli Zigarettenfabrik, das
Kalisyndikat, Waggonfabrik Linke-Hoffmann-Werke, Phoenix-Bergbau, Rütgers-Werke,
Chemische Fabrik Goldschmidt, de Essener Kreditanstalt, Deutsch-Luxemburgische und
Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft,Verein für das Deutschtum im Ausland en die bankiersfirma Delbrück, Schickler & Co.
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In 1917 wist Ala aandelen van Haasenstein & Vogler te verwerven, waardoor ze ook het beheer kreeg over G.L. Daube. Ala wijzigde haar naam in
Ala Vereinigte Anzeigengeschäften Haasenstein & Vogler A.G. Daube &
Co. GmbH. Filialen van Haasenstein & Vogler werden vervangen door filialen van Ala, dat op die manier een netwerk van bijkantoren met aan het
hoofd ingewerkte vaklieden kreeg. Haasenstein & Vogler was vanaf 1910
alleen nog in naam een Duitse firma geweest: de grootste aandeelhouder
had namelijk in Zwitserland gewoond. Door verwerving van de meerderheid van de aandelen van Haasenstein & Vogler wist Hugenberg de positie
van Ala te versterken en de buitenlandse invloed op de advertentiemarkt
in Duitsland terug te dringen. De aandelen van de in juridische zin zelfstandige buitenlandse kantoren van Haasenstein & Vogler behoorden niet
tot de transactie. In 1923 verwierf het bureau de meerderheid van de aandelen van Haasenstein & Vogler en in 1928 alle aandelen van Daube. Ala
heeft een aantal gemeenschappelijke gedachten van haar deelnemers in de
praktijk weten om te zetten. Zo probeerden het Zeitungsverband Nordwest Deutschland GmbH in Münster en een aantal prominente regionale
kranten na de Eerste Wereldoorlog tot een vermindering van het aantal
zelfstandige advertentiebureaus te komen (Redlich, 1935, pp. 100-103).
Dankzij Ala nam het aantal bureaus daadwerkelijk af. Na de Eerste Wereldoorlog werden de activiteiten van Ala verder uitgebreid. In 1923 werd de
rechtsvorm van Ala die van een naamloze vennootschap (Herrmann, 1937;
Heuer, 1955).
Na de Eerste Wereldoorlog kon Ala de buitenlandse activiteiten weer met succes opnemen, zodat zij een bijdrage leverde aan het
herstel van de Duitse economische relaties met
het buitenland. Hoewel het advertentiebureau
niet de beschikking had over buitenlandse filialen nam het nog steeds de belangrijkste positie
in bij de bemiddeling van Duitse advertenties
in buitenlandse kranten en tijdschriften. Met
het oog op de buitenlandse activiteiten stelde
Ala voor de Duitse klanten publicaties samen
over het perslandschap in de landen waarmee
ze zaken deed. Men kan hierbij denken aan
Groot-Brittannië, het Verre Oosten, Finland,
Scandinavië en Nederland.
De publicatie over Nederland is getiteld:
Hollands Presse und die Deutsch-Niederländischen
Handelsbeziehungen. Het boek uit vermoedelijk 1920 beslaat 229 pagina’s en bevat een
inleiding over de doelstelling van Ala, artikelen over de Duits-Nederlandse handelsbeUitgave van Ala over de Nederlandse pers
en de Nederlands – Duitse handelsbetrek- trekkingen evenals over de Nederlandse pers
en haar nationale en internationale betekekingen.
nis. Verder worden de belangrijkste kenmer110

ken van tal van Nederlandse dagbladen en tijdschriften aangegeven. In
het voorwoord (p. 10) wordt het volgende over de relatie met Nederland
gezegd: ‘Während im Osten die politischen Verhältnisse einen geregelten
Warenaustausch auch heute noch fast bis zur Unmöglichkeit erschweren, und bei dem langsam wieder beginnenden Verkehr mit unseren Gegnern noch viele hemmende Momente aus dem Wege zu räumen sind, ist
uns Holland heute bereits zu einer leistungsfähigen und verläßlichen und
überaus wichtigen Brücke nach West-Europa und Uebersee geworden.’
De aanleiding voor de publicatie van het boekje was de handel die via en
met Nederland plaats vond. De publicatie van Ala bleef in Nederland niet
onopgemerkt. In het Limburgsch Dagblad van vrijdag 19 november 1920 (p.
2) werd het kort kritisch besproken. Bij de inhoudelijke kwaliteit werden
kritische kanttekeningen geplaatst, omdat het nogal wat fouten bevatte.
Zo werden de inwoner aantallen van Heerlen, Harlingen en Heerenveen
onjuist weergegeven.
Begrippen
De eerste ondernemingen in het advertentiebedrijf hadden de meest
uiteenlopende aanduidingen, zoals Insertionsagentur, Annoncen-Büro, Inseratenburo, Anzeigenspedition, Agenturgeschäft en Agenturgeschäft für Zeitungsannoncen. De aanduiding Annoncen-Expedition voor advertenties
bemiddelende ondernemingen was aanvankelijk niet gebruikelijk. Zij
dook voor de het eerst in 1867 op in de bedrijfsaankondiging van de
door Rudolf Mosse in Berlijn opgerichte Zeitungs-Annoncen-Expedition.
Vanuit een etymologisch oogpunt wijst het eerste deel van de benaming
‘Annonce’ op het directe voorwerp van economische activiteit van deze
ondernemingen. Het tweede deel van de samenstelling, ‘Expedition’, stamt
af van het Latijnse expedire (vergelijk ‘expeditie’), wat ‘afhandelen’, ‘bedienen’, ‘uitvoeren’ betekent. ‘Expedition’ refereert tevens aan de vroegere
praktijk van advertentiebemiddeling waarbij in vele gevallen het advertentieorgaan zelf als bemiddelaar tussen adverteerders en publiek optrad.
Het louter doorsturen van advertenties (expediëren) vormde aanvankelijk het zwaartepunt van de ondernemingsactiviteit. Het werd steeds minder belangrijk, terwijl tegelijkertijd een groot aantal andere activiteiten
aan betekenis won (Piontek, 1956, pp. 44-45). De aanduiding ‘AnnoncenExpedition’ is in de Duitse advertentiepraktijk steeds zeldzamer geworden.
Langzamerhand kwam het woord ‘Annoncen-Expedition’ niet meer overeen met de diensten die aangeboden en de activiteiten die ontplooid werden. De ‘Annoncen-Expeditionen’ ook wel ‘Anzeigenmittler’ genoemd,
werden uiteindelijk ‘Werbungsmittler’ (Heuer, 1955, p. 60).

111

Hoofdstuk 5

Advertentiebemiddeling als dienstverlening
in Nederland

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komt de advertentiebemiddeling als dienstverlening in
Nederland aan de orde. De volgende subvragen staan hierbij centraal:
• Wat waren de voorlopers van de advertentiebureaus?
• Wanneer ontstonden de eerste bureaus?
• Hoe verdienden de bureaus hun geld? Trad daar verandering in op? Zo
ja, waarom?
• Welke bureaus speelden een vooraanstaande rol in Nederland?
• Welke werkzaamheden werden door deze bureaus verricht?
• Welke rol speelden individuele personen hierbij?
• Welke invloed oefende de overheid in Nederland uit op het adverteren
en daarmee op de advertentiebureaus?
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een terugblik op de ontwikkeling in
de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.
5.2 Advertentiebemiddeling als dienstverlening in Nederland
Voorlopers van het advertentiebureau in Nederland
Het ontstaan van de advertentiebureaus kwam in Nederland niet uit de
lucht vallen.Vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen boden
hun diensten aan om als intermediair op te treden voor de plaatsing van
advertenties in kranten. Voor velen was dit een bijverdienste. Sommigen
bleven hun diensten aanbieden naast de nieuw ontstane advertentiebureaus. Het betreft hier postdirecteuren, boekhandelaren, agenten van krantenuitgevers (Scheffer, 1981, p. 229), notarissen, makelaars en persbureaus
(NN, 1930, pp. 5-6;Van Baarle & Hollander, 1946, p. 282).
Alle genoemde beroepsgroepen hadden een bijzondere relatie met
kranten. Zo speelden postdirecteuren en boekhandelaren een rol bij de
distributie van de dagbladen. Deze moesten zo snel mogelijk over het land
of de regio gedistribueerd worden en bij de lezers bezorgd worden, wilde
het actuele karakter ervan niet verloren gaan: van voorraadvorming kon
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nauwelijks sprake zijn. Dagbladondernemingen hadden de keuze de distributie en de bezorging geheel zelf te verzorgen of geheel of gedeeltelijk
aan derden over te laten. Dit gold zowel bij abonnementen als voor de
losse verkoop. In de negentiende eeuw was het gebruikelijk de distributie
voor abonnees buiten de plaats van uitgifte door derden te laten verzorgen. Men schakelde hiervoor postdirecteuren en boekhandelaren in.
Postdirecteuren waren ambtshalve verplicht tot het aannemen van
abonnementen en advertenties. Volgens Scheffer (1981) is het niet duidelijk sinds wanneer de postdirecteuren hiertoe verplicht waren. Hij schrijft
(p. 229): ‘Al in 1813 was [in ieder geval] het postkantoor in Brielle officieel
gehouden de Engelse bladen aan alle Nederlandse postkantoren te leveren,
en wel tegen inkoopprijs plus vijf procent opslag ten eigen bate. In 1814
en 1815 werden soortgelijke voorschriften uitgevaardigd voor de bladen
uit Hamburg en Bremen, die werden geleverd via het postkantoor Almelo
tegen een opslag van vijf en zeven procent. In 1838 werd bepaald, dat
de Belgische en de via België binnenkomende bladen door het kantoor
Breda zouden worden geleverd tegen een bedrag van plus vijf procent; dit
recht ging in 1855 over op het expeditiekantoor Moerdijk.’
De mogelijkheid bestond op de postkantoren abonnementen op binnenlandse bladen af te sluiten en advertenties aan te bieden. De uitgevers
gaven hiervoor kortingen en provisies aan de postdirecteuren. In de eerste helft van de negentiende eeuw kon een Amsterdamse handelaar naar
een postkantoor stappen en daar een advertentie opgeven voor een krant
in het gehele land. Na plaatsing van de advertentie werden rekening en
bewijsnummer aan de postdirecteur toegezonden, die voor incasso van het
verschuldigde bedrag bij de adverteerder zorgde. Abonnementen konden
ook op deze manier besteld worden. De betaling ervan liep eveneens via
de postdirecteuren, die het abonnementsgeld achteraf incasseerden (Van
Heusden, 1962, p. 62).
De positie van de postbeambten als bemiddelaar voor de krantenuitgever voor het aannemen van abonnementen werd ondermijnd, doordat het
staatsmonopolie op de postverzending zich niet uitstrekte tot dagbladen
en tijdschriften. De concurrentiepositie van de postbeambten verslechterde ten gunste van de boekhandelaren, toen het vervoer van een pak
kranten per spoor goedkoper werd dan per post. Sommige uitgevers kozen
er daarom voor, een overeenkomst te sluiten met boekhandelaren of agenten aan te stellen. Meteen bij aankomst van de trein werd het pak kranten
in ontvangst genomen en werden de exemplaren besteld, zelfs op een uur
dat er geen postbestelling meer zou kunnen plaatsvinden. Het Nieuws van
den Dag begon daarmee in 1882. Andere kranten, waaronder de Nieuwe
Rotterdamsche Courant volgden in 1887 (Hemels, 1969b). Het ene na het
andere abonnement werd bij de postkantoren opgezegd en overgenomen
door boekhandelaren en agenten. Ze wisten dit mede te bereiken door de
verspreiding van prospectussen en door middel van advertenties in plaatselijke bladen. Met de advertenties ging het dezelfde weg op. Uitgevers
gaven aan boekhandelaren, advertentiebureaus en postkantoren vijftien
procent korting. Ondanks het verzet van de postbeambten, werd hun de
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bemoeienis met kranten en advertenties in 1890 verboden. Op 1 juli 1890
werd de verhouding van de posterijen tot de pers door de overheid zodanig herzien, dat de postadministratie zich niet meer bezig mocht houden
met de colportage van kranten. De uitgevers stelden toen agenten aan,
voor zover zij dat nog niet gedaan hadden (Hemels, 1969b, p. 222; Hemels,
1992, p. 64). Hiermee was een belangrijke concurrent van de boekhandel
uitgeschakeld.
Scheffer (1981, p. 230) geeft een beschrijving over de gang van zake bij
het Rotterdamsch Nieuwsblad. De uitgever van deze krant liet de distributie
buiten de stad tot in de loop van de jaren tachtig geheel aan de postkantoren en de boekhandelaren over, met uitzondering van enkele plaatsen in
de naaste omgeving van Rotterdam. In 1887 stelde hij voor het eerst agenten buiten de stad aan omdat hij negatieve ervaringen had met de wederverkopers die de relaties meteen verbraken als de omzet een dag tegenviel.
Daarom koos hij voor het aanstellen van agenten die verantwoordelijk
waren voor de verspreiding en voor vervangers moesten zorgen, als de
bezorgers verstek lieten gaan. Na 1890 werd het aantal agenten uitgebreid
en aan het einde van de eeuw had het Rotterdamsch Nieuwsblad in zo goed
als alle plaatsen van enige betekenis eigen vertegenwoordigers. Deze traden behalve als distributeur van de krant, ook vaak op als acquisiteur voor
advertenties én als correspondent voor plaatselijk nieuws en streeknieuws.
Voor de aangebrachte advertenties kregen ze doorgaans 33 procent korting op het advertentietarief. Deze agenten stonden in nauwe relatie tot de
krant, maar ze waren niet rechtstreeks in dienst.
De rol van boekhandelaren, notarissen en makelaars bij de advertentiebemiddeling ligt voor de hand. Boekhandelaren stonden in contact met
potentiële adverteerders, doordat ze kranten distribueerden. Het doorgeven van advertenties werd voor de boekhandelaren aantrekkelijk gemaakt
door kortingen die de kranten aan hen verleenden op het normale advertentietarief (Scheffer, 1981, p. 223). Het gaat hierbij vooral om familieberichten en personeelsadvertenties. Notarissen en makelaars bezorgden
de bladen advertenties voor veilingen (Van Baarle & Hollander, 1946, p.
282). De notarissen kregen gewoonlijk twintig à dertig procent korting
(Scheffer, 1981, p. 233). Maar het personeel van een krant werd ook wel
ingeschakeld bij het werven van advertenties. Het kon voorkomen dat een
personeelslid een beloning kreeg voor aangebrachte advertenties. Scheffer heeft hiervan een opmerkelijk geval aangetroffen onder het personeel
van het Rotterdamsch Nieuwsblad. In de aanstellingsbrief van verslaggever
H.J.M. Nijman (lid van de redactie van 1 januari 1891 tot 1899) werd hij
aangemoedigd het terrein van de advertentieacquisitie te betreden. Overigens kon een potentiële adverteerder zich natuurlijk ook nog rechtstreeks
schriftelijk of persoonlijk tot het bureau van de krant wenden om een
advertentie te plaatsen (Scheffer, 1981, pp. 124-125).
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Zegelbelasting
Gedurende een groot deel van de negentiende eeuw bestond er ook in
Nederland een zegelbelasting op dagbladen en daarin geplaatste advertenties. De vraag die in deze paragraaf behandeld wordt, luidt: Welke invloed
had deze zegelbelasting op het adverteren in dagbladen en daarmee op het
ontstaan van advertentiebureaus in Nederland?
Allereerst volgt een beknopte voorgeschiedenis. De belasting op kranten is te herleiden tot de zeventiende en achttiende eeuw. In 1674 had de
Republiek veel geld nodig voor de oorlog tegen Frankrijk en Engeland.
Daardoor werd gezocht naar extra inkomstenbronnen. De Staten van Holland en West-Friesland zagen een indirecte belasting op nieuwspapieren en
andere gedrukte stukken als oplossing. Ook de meeste andere gewesten
voerden een dergelijke ‘impost op nieuwspapieren’ in. In latere jaren – in
1691 en 1750 – werden de tarieven verhoogd. De oorzaak van de invoering van deze belasting moet niet zozeer, zoals in andere landen, gezocht
worden in politieke, maar meer in fiscale motieven. In Engeland werd
bijvoorbeeld in 1712 een zegelbelasting ingevoerd om het aantal schimpschriften tegen de overheid te beperken. Door een star systeem van privileges en octrooien werd door de stedelijke overheden in de Republiek een
kwalitatieve, maar ook een kwantitatieve, uitgroei van de pers tijdens de
zeventiende en achttiende eeuw bemoeilijkt (Hemels, 1969b, p. 11-16).
De advertentiezegelbelasting in de negentiende eeuw kwam dus niet zo
maar uit de lucht vallen. De familieberichten in de kranten, zoals huwelijks-, geboorte- en overlijdensadvertenties, waren de eerste advertenties
waarover de overheid belasting ging heffen. Deze advertenties kwamen
rond 1793 in zwang. Waarschijnlijk zijn de doodsberichten aan de andere
familieberichten voorafgegaan. Voorheen bestond de gewoonte dergelijke
kennisgevingen per brief te verzenden of persoonlijk aan te zeggen.
Toen familieberichten deze plaats innamen, betekende dit dat de schatkist minder inkomsten kreeg. Het plaatsen van advertenties leidde tot een
daling van het aantal per post verstuurde brieven. De briefport kwam sinds
1 juli 1752 aan het provinciaal bestuur van de provincie Holland toe. Als
gevolg hiervan besloot het provinciale bestuur van Holland met ingang
van 1 november 1797 een belasting op familieadvertenties in te voeren.
De opdrachtgever moest één gulden voor geboorteadvertenties, drie gulden voor huwelijksadvertenties en twee gulden voor rouwadvertenties
betalen. Bovendien dienden twee stuivers zegelrecht betaald te worden,
die de uitgever aan de fiscus moest afdragen. In 1805 werd deze belasting
uitgebreid tot alle andere advertenties. Tot 1832 moesten de kranten de
advertenties op gezegeld papier afdrukken. Dit was in 1805 zo geregeld.
Vanaf 1832 diende men over iedere advertentie een kwartje belasting te
betalen. De uitgever berekende dit bedrag door. Er kwamen nog zoveel
opcenten bij, dat een uitgever in werkelijkheid 34,5 cent moest vragen.
Dit bedrag werd in de praktijk dan tot 35 cent afgerond.
Het dagbladzegel in Nederland is van Franse herkomst. Op 30 september
1797 – in de Republikeinse tijdrekening 9 Vendémiaire an VI – voerde het
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Directoire een ‘timbre extraordinaire’ voor dagbladen, nieuwsbladen, weekbladen, tijdschriften, plakschriften en speelkaarten in. Op 4 oktober 1797
werd deze belasting eveneens in de Zuidelijke Nederlanden ingevoerd. In
de Noordelijke Nederlanden is deze wet in tegenstelling tot die op het
advertentiezegel waarschijnlijk niet ingevoerd. Toen Nederland op 9 juli
1810 per decreet bij het Franse Keizerrijk werd ingelijfd, volgde al vrij snel
de Franse wetgeving, waaronder de zegelwet (1 februari 1814). De Franse
perswetten bleven na de ondergang van het Keizerrijk bij proclamatie van
21 november 1813 van kracht. Dit zou zo blijven tot 1 juli 1869 s’ nachts,
klokslag 12 uur. Ingegeven door overheidstekorten werd de zegelwetgeving
gedurende de periode van 1813 tot 1869 enige keren herzien. De zegelbelasting werd als een geschikt middel gezien om inkomsten te verwerven.
Buitenlandse kranten moesten vanaf 1824 een dubbel tarief betalen.
Vanaf het begin is oppositie gevoerd tegen de wetten in verband met
het dagbladzegel cum annexis. De periode van vóór 1 juli 1869 is dan
ook de geschiedenis ingegaan als die van ‘de vuile vingers van de fiscus
op iedere krantenpagina’. Er ontwikkelde zich een strijd om een ideële
persvrijheid die in 1848 tot stand kwam, en om een economische persvrijheid die in 1869 haar beslag kreeg. De afschaffing van de zegelbelasting op
kranten en advertenties is niet zonder slag of stoot gegaan. Uit vooral conservatieve kring werden allerlei argumenten tegen de afschaffing aangedragen. De conservatieven vreesden onder meer dat het lezen van kranten
niet het beste middel was voor de culturele en intellectuele ontwikkeling der natie en dat het oppervlakkigheid in de hand zou werken.Verder
zou de belasting niet zo zeer de oorzaak zijn van het achterblijven van de
dagblad- en tijdschriftenuitgeverij als tak van economische bedrijvigheid
in Nederland vergeleken met de titels in het buitenland. De achterstand
zou in de geringe journalistieke kwaliteit van kranten en tijdschriften in
Nederland gezocht dienen te worden. De samenhang tussen beide factoren werd genegeerd. Het belangrijkste argument van conservatieve kant
tegen de vermindering of afschaffing van de zegelbelasting was echter de
daling van de overheidsinkomsten, ook al werd dit punt niet altijd beklemtoond of uitgesproken. De schatkist zou een dergelijke financiële aderlating niet toelaten.
Vanuit liberale kring werd wel gestreefd naar afschaffing. Een tweetal
pogingen (in 1852 en 1865) van liberale ministers van Financiën mislukten. De roep om afschaffing nam geleidelijk aan toe. Dit culmineerde in
1867 uiteindelijk in de oprichting van een Anti-Dagbladzegel-Verbond in
Rotterdam. Deze vereniging ontwikkelde zich tot opinieleider en lobbyorganisatie. De publieke opinie werd wakker geschud en de Tweede en de
Eerste Kamer werden bestookt met verzoekschriften.Vanaf 11 maart 1869
werd in de Tweede Kamer beraadslaagd over de afschaffing van de zegelbelasting en over de verhoging van de accijns op sterke drank ter compensatie. Na twee dagen stemden de Tweede Kamerleden met 41 stemmen
voor en 31 stemmen tegen de afschaffing. De Eerste kamer nam de wet
op 7 april 1869 aan. De langdurige strijd om de afschaffing is opmerkelijk, omdat de inkomsten die de schatkist uit de zegelbelasting verwierf,
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beperkt waren. De belasting heeft gedurende haar bestaan steeds minder
dan één procent van de rijksmiddelen uitgemaakt. In het ‘topjaar’ 1868
was het 0,79 procent (Van der Meulen, 1885, pp. 101-147; Hemels, 1969a,
1969b, pp. 146-196).
De in 1848 aan de macht gekomen liberalen waren blijkbaar pas in
1869 sterk genoeg om hun ideeën met betrekking tot de zegelbelasting door te voeren. Hun streven maakte deel uit van een liberale politiek waarin vooral het economische element een vooraanstaande plaats
innam. Dit ging ervan uit dat ieder zijn eigen belang het beste kende en
dit ook het beste wist te bevorderen. Liberalen streefden daarom naar een
vrije onbelemmerde groei. De staat werd gezien als de som der individuen.
Ging het de individuen goed, dan ging het ook de staat, de gemeenschap,
goed. Liberalen hingen dan ook de gedachte van de vrije markteconomie aan. Behalve de economische theorie was vooral de gang van zaken
in Engeland in hun kring van grote invloed (Van Heusden, 1962, pp. 2-3;
Janse, 2007).
De zegelbelasting betekende dat de kranten aanzienlijk duurder waren
dan ze zonder de zegelbelasting geweest zouden zijn. Dit had er in de
jaren veertig van de negentiende eeuw toe geleid, dat zogenaamde lilliputters (miniatuurpers) ontstonden. Deze waren meestal opgericht als advertentieblaadjes. Ze hadden politiek gezien een oppositioneel karakter en
waren in de roerige jaren van 1830 tot en met 1849 een middel tot vorming van een politieke opinie. Het was een tijdvak waarin in Nederland
veel op politiek, sociaal en godsdienstig terrein veranderde.
De lilliputters konden de zegelwetgeving ontduiken. In de wet van 16
juni 1832 was bepaald dat drukwerken ongezegeld konden worden uitgegeven als ze een kleiner oppervlak dan twee vierkante Nederlandse
palmen hadden25. Bij de wet van 3 oktober 1843 werd deze vrijstelling
nog iets verruimd. De lilliputters was echter maar een kort leven beschoren, omdat ze al vrij snel door een wetswijziging werden verboden. Een
belangrijke bron van bestaan voor veel miniatuurkrantjes vormden de
inkomsten uit advertenties. Sommige lilliputters waren op politiek terrein vrij onbelangrijk en bleven in hoofdzaak advertentieblaadjes (Hemels,
1969, pp. 22-26; Schneider & Hemels, 1979, pp 137-139, 176-177).
De ontwikkeling van de Nederlandse pers werd door de zegelbelasting
ernstig belemmerd. De belastingdruk was gedurende de negentiende
eeuw opgelopen van bijna 36 procent in 1833, via 42 procent in 1847
tot 55 procent aan de vooravond van de afschaffing in 1869.26 De hoge
abonnementsprijzen, ook in de hand gewerkt door de zegelwetgeving,
weerhielden velen ervan een abonnement op de krant te nemen. Men las
de krant liever in een ‘courantenleesinrichting’, aan de bittertafel van koffiehuizen en in ‘etablissementen waar gelagen gezet werden’. Dit was een
voortzetting van de situatie in de achttiende eeuw. Ook bestonden er col25 Een palm is een decimeter.
26 Berekend op basis van cijfers van Visser (1953, p. 197).Visser noemt het cijfer van 55 procent.
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lectieve abonnementen van informele leesgezelschappen. De krant ging
op het platteland soms in een blikkentrommel van huis tot huis.Verder was
het mogelijk kranten te huren bij een courantenverhuurder. De advertenties werden vaak aangeplakt op daarvoor bekende plaatsen. De neringdoenden hielden op deze manier niet alleen het zegelrecht in de zak, maar
ook een belangrijk gedeelte van de inkomsten van de uitgevers van kranten uit advertenties (Schneider & Hemels, 1979, p. 181).
De gevolgen van de afschaffing van de zegelbelasting zijn niet te onderschatten. De bestaande dagbladen gingen vooruitlopend op de afschaffing
of met ingang daarvan en soms ook of kort na 1 juli 1869 over tot vergroting van hun formaat en/of een verlaging van de abonnementsprijs. De
Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) verlaagde de abonnementsprijs bijvoorbeeld van drie- en dertig tot twintig gulden per jaar. Van de 33 gulden was vijftien gulden zegelrecht aan de fiscus toegevallen (Schneider &
Hemels, 1979, p. 190). Het advertentietarief bleef ongewijzigd (Hemels,
1969b). Het Algemeen Handelsblad (AH) verlaagde de abonnementsprijs
van acht gulden per kwartaal in Amsterdam in 1868 tot zes gulden vanaf 1
juli 1869. De prijs buiten Amsterdam werd verlaagd van negen gulden per
kwartaal naar acht gulden (-11 procent). Het adverteren werd goedkoper
gemaakt. De regelprijs voor de eerste zeven regels van advertenties werd
verlaagd van ƒ 1,75 tot ƒ 1,25.Voor iedere extra regel moest 25 cent extra
worden betaald.Voor 50 cent per regel kon in de redactiekolommen geadverteerd worden. Ook werd het formaat vergroot (Visser, 1953, pp. 195197). Andere bladen gingen zonder prijsverhoging dagelijks verschijnen.
Verder kregen nieuwe kranten een kans.
De afschaffing van de zegelbelasting die ruimte schiep voor een naar
verhouding zeer grote prijsverlaging, bracht de krant in de handen van
veel nieuwe lezers. De oplagecijfers gingen met sprongen omhoog. In
1870 waren ze ongeveer 22 procent hoger dan het jaar daarvoor. Overigens betekende deze abnormaal grote uitbreiding bepaald niet dat daarmee de grens van de mogelijkheden tot expansie bereikt was. Dat de
vooruitzichten bijzonder rooskleurig waren, kwam duidelijk aan de dag in
de stijging van het aantal dag- en nieuwsbladen.27 De toename wordt geïllustreerd door grafiek 5.1.

27 De Jonge (1976, p. 223) beweert dat tussen 1872 en 1880 het aantal dag- en nieuwsbladen
werd verdubbeld en tot 1890 werd verzesvoudigd en dat het aantal in het laatstgenoemde
jaar dus twintigmaal zo groot zou zijn als in 1850. Deze bewering is gelet op de gegevens uit
grafiek 1 onjuist.
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Grafiek 5.1
Aantal dagbladen in Nederland: 1860-1900
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Hierin wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het aantal dagbladen voor en na de afschaffing van het dagbladzegel.28 Het aantal
dagbladen groeide van 47 in 1869 tot 60 in 1870; dit is een toename van
22 procent. In 1900 telde men 92 dagbladen, wat een groei van 49 procent ten opzichte van 1869 betekent. De afschaffing van de zegelbelasting
betekende niet alleen dat de ‘elite‘-pers zich verder kon ontwikkelen. De
opbloei van de arbeiderspers werd ook pas mogelijk na de fiscale bevrijding van de pers (Brugmans, 1978, p 279). Het zou echter nog tot 1900
duren, voordat de arbeiders met Het Volk het eerste eigen dagblad kregen
(Vrankrijker, 1950, p. 124).
Betekende de afschaffing van het dagblad- en advertentiezegel dat het
aantal advertenties in de dagbladen ineens titels sterk toenam? Gegevens
over de hele dagbladpers zijn niet beschikbaar. Maar op basis van beschikbare gegevens kunnen grote verschillen tussen de dagbladen vastgesteld
worden. Sommige wisten er niet van te profiteren, terwijl andere hun
advertentie-inkomsten sterk zagen groeien. De toename van de advertentie-inkomsten bij de NRC29 lijkt nauwelijks beïnvloed te zijn door de
afschaffing van de zegelbelasting, zoals uit de grafieken 5.2 en 5.3 blijkt.
28 De grafiek is gebaseerd op Kranenburg (1999, pp. 108-116) Appendix A.Volgens Van Kranenburg heeft een dagblad een vijftal kenmerken (p. 19) namelijk:
- Dagbladen volgen een dagelijks publicatie schema (zes dagen per week);
- ze zijn beschikbaar voor iedereen die de prijs wil betalen, ongeacht klasse of specifieke
belangstelling;
- ze publiceren geselecteerd materiaal waarvoor een algemeen publiek interesse heeft, in
contrast met religieus en/of zakelijke publicaties;
- ze publiceren actuele informatie en
- ze zijn gericht op een geografisch en taalkundig afgebakende markt voor consumenten
en adverteerders.
29 De grafieken zijn gebaseerd op cijfers van Scheffer (1981, p. 268) en Hemels (1969b, p. 661).
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Grafiek 5.2
Advertentie-inkomsten van de NRC: 1864-1889
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De toename van de advertentie-inkomsten van de NRC kan als gelijkmatig getypeerd worden. Van 1864 tot en met 1898 groeide de advertentie-inkomsten met gemiddeld 5,35 procent per jaar. Jaren met een groei
werden echter ook afgewisseld door jaren met een daling van de advertentie-inkomsten. Zo namen de inkomsten uit advertenties in 1878 ten
opzichte van 1877 af met 3 procent. In 1890 namen ze met 13 procent af
ten opzichte van 1889. Ook in de erop volgende jaren tot 1895 daalden
de advertentie-inkomsten elk jaar. De inkomsten uit advertenties werden
verder beïnvloed door het prijsbeleid van concurrenten. De NRC moest
met andere bladen concurreren om de advertentiemarkt. Toen het Rotterdamsch Nieuwsblad in 1878 met lagere advertentieprijzen de concurrentie aanscherpte, liepen de advertentie-inkomsten van de NRC aanzienlijk
terug.Voor de abonnementsgelden gold dat niet: de lezersmarkt van beide
kranten verschilde daarvoor te sterk qua samenstelling.
Een daling van de advertentie-inkomsten bij de NRC trad ook op, toen
De Amsterdammer en het Algemeen Handelsblad in 1883 besloten dagelijks
met twee edities uit te komen. Deze kranten waren kennelijk in staat
adverteerders door lagere advertentietarieven bij de NRC weg te lokken
(Scheffer, 1981, pp. 78-80).
De advertentie-inkomsten namen in 1870 slechts met één procent toe
ten opzichte van het jaar waarin het dagblad- en advertentiezegel werden
afgeschaft. In 1868 en 1869 waren de advertentie-inkomsten nog met tien
procent gegroeid. De trend in de groei van de advertentie-inkomsten wijst
bij de NRC in periode van 1864 tot en met 1898 naar beneden. In 1899
en 190030 namen de advertentie-inkomsten weer aanmerkelijk toe. Zo was
die in 1900 vijftien procent ten opzichte van 1899.
30 Cijfers voor 1898 ontbreken.
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Grafiek 5.3
Procentuele toename van de advertentie-inkomsten van de NRC ten opzichte van
het voorafgaande jaar
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De verhouding tussen de inkomsten uit advertenties en de verkoop van
abonnementen en losse nummers van de NRC is tussen 1864 en 1901, het
eerste en laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn, opvallend gelijkmatig verlopen. De verhouding schommelt steeds rond de vijftig procent
voor beide. In 1864 droegen de advertenties voor 49 procent bij aan de
inkomsten van de NRC; in 1901 was het 50 procent. In de tussenliggende
periode was het hoogste percentage 53 procent. Het werd in 1889 bereikt.
Het laagste percentage werd met 47 procent bereikt in de jaren 1883,
1887, 1893 en 1900.
Uit de voorgaande uiteenzetting kan geconcludeerd worden dat de
afschaffing van de zegelbelasting op dagbladen en advertenties geen direct
positief effect heeft gehad op de advertentie-inkomsten van de NRC. De
inkomsten uit advertenties hielden gelijke tred met de inkomsten uit de
lezersmarkt van de NRC. Wel blijkt dat de advertentiemarkt zeer gevoelig
was voor concurrentie van andere bladen (Scheffer, 1981, p. 221).
Het Algemeen Handelsblad (AH) wist volgens Visser (1953, pp. 178-239)
wel meteen van de afschaffing van de zegelbelasting te profiteren. Tussen
1859 en 1868 bedroegen de advertentie-inkomsten gemiddeld ongeveer
80.000 gulden per jaar. In 1869 leek het dezelfde kant op te gaan. Gedurende de eerste helft van 1869 had het AH 40.000 gulden aan advertentieinkomsten. Na de afschaffing van het dagbladzegel op 1 juli 1869 liep dit
bedrag in de tweede helft van 1869 op tot 152.000 gulden, wat bijna een
verviervoudiging ten opzichte van de eerste helft van 1869 was. In 1869
bedroegen de totale advertentie-inkomsten van het AH 192.000 gulden.
In 1870 vielen ze terug tot 135.000 gulden. Maar in 1881 waren ze al
weer opgelopen tot 226.000 gulden.
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In 1833 bedroegen de advertentie-inkomsten van het AH ruim 9 procent van de totale inkomsten. In 1847 was dit percentage al opgelopen tot
ongeveer 32 procent van de totale inkomsten. Het was in 1881 toegenomen tot ongeveer 52 procent, waarmee de verhouding op een vergelijkbaar niveau gekomen was als met de NRC.
Voor Het Nieuws van den Dag (opgericht in 1870) zijn maar enkele cijfers met betrekking tot advertentie-inkomsten beschikbaar. Uit de cijfers blijkt dat Het Nieuws van den Dag al binnen een paar jaar in staat was
aanzienlijke bedragen aan advertentie-inkomsten te verwerven. In 1881
bedroegen ze 218.044 gulden, in 1883 was dit bedrag opgelopen tot
284.000 gulden en in 1884 tot 295.307 gulden (Hemels, 1969, pp. 664666). In 1881 bedroegen de advertentie-inkomsten 48 procent van de
totale inkomsten. In 1883 liep dit percentage op tot 49 procent. In 1884
was het bijna 50 procent. Hiermee benaderde Het Nieuws van den Dag de
verhoudingsgetallen van de NRC en het AH. Het Nieuws van den Dag
bevatte in 1870 876 advertenties, in 1880 60.492 en in 1893 106.213.
De oplage van dit blad nam toe van 5200 in 1870, via 25.170 in 1880 tot
37.000 in 1892 (Scheffer, 1981, p. 268). Een belangrijk verschil tussen de
NRC en het AH aan de ene kant en Het Nieuws van den Dag aan de andere
kant was wel dat de NRC en het AH al veel langer bestonden. De NRC
bestond al vanaf 1844 in Rotterdam en het AH vanaf 1828 in Amsterdam.
Het Amsterdamse Nieuws van den Dag werd na de afschaffing van het dagbladzegel in 1870 in Amsterdam opgericht. In korte tijd wist Het Nieuws
van den Dag zowel grote groepen lezers als veel adverteerders voor zich te
interesseren. Het Nieuws van den Dag profileerde zich met succes als een
goedkope krant die zich richtte op degenen die een krant huurden of
samen met anderen lazen. Het was een blad dat een landelijke verspreiding
had en de kleinere ‘gezeten burgerij’ aansprak (Schneider & Hemels, 1979,
p. 252).
De afschaffing van het dagbladzegel op 1 juli 1869 was een belangrijke
mijlpaal in de geschiedenis van de pers in Nederland. Deze fiscale verandering heeft ertoe geleid dat kranten toegankelijker werden voor steeds
meer lezers. Dit resulteerde in meer dagbladen en grotere oplagen. De
koopkracht van de Nederlandse bevolking nam na 1870 toe, waardoor
kranten en tijdschriften voor steeds meer lezers betaalbaar werden (Van
Zanden & Van Riel, 2000; Sluyterman, 2003). Het uitbreken van de FransDuitse oorlog in het jaar 1870 leidde verder tot een grote belangstelling
bij de Nederlandse bevolking voor het nieuws, omdat Nederland lange
tijd betrokken leek te kunnen raken bij het conflict. Dit zal zeker bijgedragen hebben tot de groei van de oplagen van de dagbladen. Zo zag het
Leidsch Dagblad de oplage toenemen van 180 in 1865, via 280 in 1870 tot
1850 in 1875. Dit laatste aantal betekende ruim een vertienvoudiging ten
opzichte van 1865.
Als gevolg van de grote oplagestijging die zich bij de meeste kranten
voordeed, werd het voor de bestaande adverteerders aantrekkelijker de
frequentie van de plaatsing van hun advertenties te vergroten of om gro122

tere advertenties te plaatsen. Door het succes van deze adverteerders gestimuleerd, begonnen ook andere bedrijven, waaronder verzendhuizen uit
het buitenland en uit Nederland, de waarde van het adverteren in de dagbladen beter te beseffen (Van Heusden, 1962, pp. 4-5). Het effect van de
afschaffing van de zegelbelasting op de toename van het aantal advertenties
is minder direct dan bij de toename van het aantal dagbladen het geval
was. Bij sommige bladen zoals de NRC is het niet merkbaar, zoals uit de
voorgaande uiteenzetting blijkt. De NRC reageerde op een andere manier
op de afschaffing van het dagbladzegel dan het AH. Toen het dagbladzegel
afgeschaft werd nam de NRC vooral maatregelen die gunstig waren voor
de lezers, en wel door de abonnementsprijs te verlagen en de omvang van
het blad te vergroten. Maatregelen om extra advertentie-inkomsten te verwerven door de regelprijs van advertenties te verlagen werden niet genomen. De NRC verwierf bij de afschaffing van het dagbladzegel al ongeveer
vijftig procent van de inkomsten uit advertenties. Het AH wist de afschaffing van de zegelbelasting te verzilveren door de belastingverlaging voor
een deel door te geven aan de lezers en aan de adverteerders. Het aandeel
van de inkomsten uit advertenties in de totale inkomsten liep op tot een
vergelijkbaar niveau als bij de NRC, namelijk tot ruim vijftig procent. Het
Nieuws van den Dag wist binnen enkele jaren na haar oprichting in 1870
ook in de richting van de vijftig procent te groeien.
Geconcludeerd kan worden dat de afschaffing van de zegelbelasting op
dagbladen en advertenties heeft bijgedragen tot het creëren van gunstige
randvoorwaarden voor adverteerders om dagbladen als reclamemiddel te
gaan inzetten.
De advertenties gingen een steeds grotere bron van inkomsten vormen
voor de kranten en ook voor de boekhandelaren. Waarschijnlijk zijn de
eerste advertentiebureaus in Nederland langs deze weg uit de boekhandels
ontstaan. Ze hebben geprofiteerd van een gat in de markt. Met de ontwikkeling van de industrie en de groei van de reclame voor industriële bedrijven met producten en dan wel in het bijzonder merkartikelen, waarvoor
over het gehele land reclame gemaakt moest worden, groeide de behoefte
aan reclame via dag- en nieuwsbladen. Daarmee namen de mogelijkheden
voor advertentiebureaus toe (Hermens, 1949, pp. 103-119).
De eerste advertentiebureaus in Nederland
De in 1804 begonnen Rotterdamse boekhandel Wijt en Zoonen had in
1826 patent verkregen, dat ook voorzag in het optreden als advertentiekantoor. Het aanvragen van patent betekende dat een bedrijf het recht
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kreeg om zijn bedrijf uit te oefenen als men belasting betaalde.31
Over Wijt en Zoonen als advertentiebureau is verder weinig bekend,
maar in de Officiële lijst van erkende advertentiebureaux wordt Wijt en Zoonen van 1920 tot en met 1940 vermeld, zodat het waarschijnlijk is dat dit
bedrijf de werkzaamheden als advertentiebureau in ieder geval vanaf 1826
tot en met 1940 is blijven verrichten.32 Verder staat in het Rotterdamsch
Nieuwsblad van 31 maart 1937 (p. 4) een personeelsadvertentie waarin Wijt
en Zonen aangeeft dat reflectanten hun reactie naar hun kantooradres
kunnen opsturen. Op 23 mei 1940 adverteerde het Rotterdamsch Nieuwsblad in zijn eigen uitgave van die dag dat het advertenties aanneemt bij
hoofdagentschappen. Het publiek kon zich ook wenden tot een twaalftal
advertentiebureaus, waaronder Wijt en Zonen, dat toen gevestigd was op
de Pieter de Hooghweg 111.33
31 De belasting was op 2 december 1805 door minister Isaäc Jan Alexander Gogel (minister
van Financiën onder Rutger Jan Schimmelpenninck) ingevoerd. De afschaffing van de gilden werd ermee bezegeld en er werd een inkomstenbron voor de centrale overheid mee
gecreëerd. (Klep, Lansink en W.F.M.Terwisscha van Scheltinga, 1985) Het patentrecht luidde
de geschiedenis van de inkomsten-belastingen in Nederland in. Ter bekostiging van de
uitgaven van de net afgelopen oorlog en de bezetting door Napoleon werd in 1813 het
Plan ter verkrijging van Middelen gelanceerd. Hieruit vloeide in 1816 de Ordonnantie van
het regt op patent voort. Deze regeling had tot gevolg dat er voor het eerst belasting zou
worden geheven over inkomstenbronnen van een individu en niet over al zijn bezittingen.
Op grond van deze ordonnantie was men niet vrij in het uitoefenen van elk beroep of
bedrijf. Daartoe moest men voorzien zijn van een patent waaruit bleek dat men de vereiste
bevoegdheid bezat. Dit patent moest jaarlijks worden aangeschaft en daarmee was tevens
de jaarlijkse belasting voldaan. Gezien de uitdrukkingen in de wet van 1819, zou men kunnen denken dat het patentrecht een betaling was voor een vergunning om iets te mogen
doen. Sprenger van Eyk heeft dit in zijn boek, De rijks- en de gemeentebelastingen in Nederland,
’s-Gravenhage, 1891, echter zeer duidelijk weersproken. Hij benadrukte het belastingkarakter van het patentrecht, als hij schrift: ‘(…) Van eene vergunning als bedoelde kan toch kwalijk sprake zijn: waar als regel geldt, dat ieder, die gelieft aan te melden, een patent krijgt voor
wat hij wil; dat men zonder het gekregen te hebben toch reeds kan handelen als had men
het; dat geene handeling belet wordt op grond van niet opvolgen der bepalingen van het
patentrecht; uitdrukkelijk bepaald is, dat als men krachtens de wet niet reeds bevoegd was
iets te doen, men door het patent de bevoegdheid niet krijgt; (…).’
Een kenmerk dat het patentrecht al bij zijn invoering droeg, was het principe van de
uitsluitingen en vrijstellingen: sommige beroepsgroepen werden geacht een zo gering
inkomen te hebben of zo veel aan andere belastingen bij te dragen, dat zij niet aan het
patentrecht onderworpen dienden te worden. (Klep, Lansink en W.F.M. Terwisscha van
Scheltinga, 1985) Voor Wijt en Zoonen gold dit kennelijk niet.
In 1893 werd de belasting op de bedrijfsinkomsten en andere inkomsten ingevoerd. Hiermee kwam het patent te vervallen. Zie ook: G. Collenteur, T. Dankert en W. Terwisscha van
Scheltinga. (1982). ‘Patentbelasting en economische structuur, Leeuwarden 1870-1890’. In:
Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek 45, pp. 114-153.
32 De gegevens van 1919 tot en met 1940 zijn afkomstig van Sijthoff’s Adresboek voor den Boekhandel en aanverwante vakken. De naamgeving van Wijt en Zoonen wijzigde in Wijt en Zonen,
waarschijnlijk onder invloed van nieuwe spellingsregels.
33 De andere advertentiebureaus die genoemd worden zijn: Benjamin (Zwart Janstraat
45), Betcke (Raadhuislaan 77, Hillegersberg), Braun (Schiekade 121), Bril (Mathenesserlaan 314), Cossee (Kleiweg 21a, Hillegersberg), Gevers (Zaagmolendrift 35), Knol (St
Mariastraat), Leerdam (Schied 41), De Schakel (Schiekade 10), Staal & Co (Statenlaan 59,
Hillegersberg), Studio (Middellandstraat 100), Wijt & Zn (Pieter de Hooghweg 111) (Rotterdamsch Nieuwsblad, 23 mei 1940, p. 7).
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Het eerstvolgende advertentiebureau werd na Wijt en Zo(o)nen door
Henricus Nijgh Sr. opgericht. Over het moment waarop dat is gebeurd,
bestaat onduidelijkheid. Op 1 januari 1837 was Nijgh een boekhandel
begonnen in de Bezemmakersteeg in Rotterdam (Soeterboek & Vanderhoek, 1981-1988).34 In de Rotterdamsche Courant van 25 januari 1837
verscheen de eerste advertentie, die geplaatst werd via boekhandelaar H.
Nijgh. De tekst ervan luidt als volgt: ‘Te huur, tegen primo April of eerder,
Twee met smaak aangelegde en met exquise Vruchtbomen beplante TUINEN, hebbend spatieuse Koepels en een alleraangenaamst Uitzigt over de
Landerijen; als mede voor een a twee Heeren Twee zeer net GEMEUBILEERDE KAMERS, met of zonder den Kost. Te bevragen bij den
Boekhandelaar H. Nijgh, E, no 356’ (Adformatie, 6 november 1980). Uit
de advertentie kan niet worden afgeleid dat al van een advertentiebureau
gesproken kan worden. Het lijkt er eerder op dat Nijgh in 1837 nog een
gewone boekhandel had, die ook advertenties van zijn klanten aannam
voor plaatsing in de gewenste kranten.
Nijgh wenste een weekblad uit te geven. Dit werd mogelijk door een
samenwerking aan te gaan met drukker A. Wijnands. Op 13 augustus 1843
verscheen het eerste nummer van het Rotterdamsch Staatkundig, Handels-,
Nieuws en Advertentieblad. Door een lening af te sluiten kon Nijgh met
ingang van 1 januari 1844, in plaats van het weekblad, drie keer per week
de Nieuwe Rotterdamsche Courant laten verschijnen (Schneider & Hemels,
1979, pp. 156-158).
In 1846 werd het advertentiebureau opgericht (Van Dam, 23 april
2009). Van Ditmar was in 1846 overigens nog niet van de partij. In 1864
associeerde Nijgh zich met de drukker W.N.J. van Ditmar, waarna het
bureau onder beider naam werd voortgezet. Dit had geen gevolgen voor
de manier waarop het bureau functioneerde. Nieuw was dat men voor
een dertigtal bladen in België, Frankrijk en Duitsland het agentschap aanvaardde. In die tijd adverteerde het bureau, dat toen in de Wijnhaven in
Rotterdam gevestigd was, op de volgende wijze voor zichzelf: ‘Geopend
van 9 ure ’s morgens tot 9 ure ’s avonds voor het aannemen van advertentiën voor Binnen- en Buitenlandse bladen.’ Hermens (1949, p. 376) veronderstelt dat de scheepvaartadvertenties die in de bladen van verschillende
plaatsen in het land moesten verschijnen, aanleiding hebben gegeven tot
het ontstaan van het bureau van Nijgh & Van Ditmar.
Het nut van het bureau in die dagen wordt duidelijk geïllustreerd door
de vermelding: ‘Eén afschrift is voldoende, onverschillig voor hoeveel bla34 Over de ontstaansdatum van het advertentiebureau verschillen de meningen. Schneider
& Hemels (1979, p. 202) noemen 1837 als begindatum. Soeterboek & Vanderhoek (19811988, ongepagineerd) geven 1844 als begindatum voor het advertentiebureau. Ze hebben
er wel twijfels over, want ze merken hierover het volgende op: ‘Over de juistheid van 1844
bestaat bij ons enige twijfel. Nijgh Reclame in Rotterdam (1983) verstrekte ons een fotografie van de geschreven overeenkomst tussen enerzijds Nijgh & Van Ditmar en P. Kouwenaal anderzijds betreffende de vestiging van een filiaal in Amsterdam (Kalverstraat) in 1881.
In die acte staat vermeld dat Kouwenaal zich verplichtte aan de voorgevel van zijn pand
boven de deur een fraai bord te plaatsen waarop met flinke in het oog lopende letters wordt
geschilderd: Algemeen Advertentiebureau van Nijgh & Van Ditmar, opgericht in 1846.’
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den zij opgegeven wordt’. Nijgh & Van Ditmar pachtte bij collega-uitgevers een aantal pagina’s en verkocht die door aan adverteerders. Wie in
de NRC adverteerde kreeg het aanbod tegen een kleine extra betaling
dezelfde advertentie ook in andere kranten te laten verschijnen. Nijgh &
Van Ditmar zorgde voor het doorgeven van de vaak met de hand geschreven kopij van die advertenties (Soeterboek & Vanderhoek, 1981-1988;
Adformatie, 6 november 1980). Van adviezen over tekst, vormgeving of
mediakeuze was geen sprake. Wel drong het besef door dat gericht adverteren zinvol zou kunnen zijn.
Het tweetal in Rotterdam richtte in 1877 het advertentieweekblad De
Aankondiger (oplage 8.500) op, waarin men in rubrieken kon adverteren.
Het blad werd toegezonden aan de sectoren handel, overheid en bedrijfsleven en ter lezing neergelegd in spoorwegstations, kajuiten van stoomboten die diensten onderhielden, sociëteiten en hotels. Het advertentietarief
bedroeg 15 cent per regel (Adformatie, 6 november 1980; Van Heusden,
1962, p. 135).
Het Amsterdamse kantoor van Nijgh & Van
Ditmar dateert van 1881. In dat jaar werd het
pand Kalverstraat 2 betrokken. Na enkele verhuizingen, onder andere naar Rokin 2, werd
in 1916 een kantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal geopend. De historische band met de
NRC bleek nog uit het feit dat het pand met
dit dagblad werd gedeeld. Overigens werd dit
contact na de Tweede Wereldoorlog verbroken.
Nijgh & Van Ditmar gaf in 1874 en 1887
een catalogus uit, waarin binnenlandse dag- en
weekbladen, en buitenlandse vak- en andere
bladen vermeld worden. In 1887 laat de onderneming verder weten pachter te zijn van ‘de
afdeeling Advertentiën van de “Nederlandsche
Financier”, Dagelijksche Beurscourant’. Ook
Catalogus van alle binnenlandsche dag- en
exploiteert zij de ‘Publiciteit in de Tramwagens
weekbladen, benevens opgave van de voornaamste buitenlandsche vak- en andere bla- der “Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij”’.
den, in 1887 uitgegeven door het Algemeen Ze beschikten over correspondenten in ‘Parijs,
Advertentie-Bureau van Nijgh & Van Ditmar. Londen, Brussel, Keulen, Rome, St. Petersburg,
Warschau, Genève, Batavia, enz.’ Andere advertentiebureaus boden eveneens dergelijke catalogi aan. Genoemd kunnen
worden: Haasenstein & Vogler in 1890, Scheltema & Holkema’s Advertentie-Bureau in 1905, De La Mar in 1912, Staal & Co in 1920 en 1923 en
Wiering’s Advertentie Bureau in 1938. Nijgh & Van Ditmar gaf verder de
Persgids uit (1916, 1925 en 1926). In De Reclame (november 1923) werd
het belang van dergelijke catalogi aangegeven. Aanleiding was het verschijnen van de krantencatalogus van Staal & Co. Dergelijke uitgaven zouden voor de vakman onontbeerlijk zijn, ‘want dagelijksch staat hij voor de
vraag: welke kranten verschijnen in een zekere stad, landsdeel of provincie,
welke vakbladen zijn er op zeker gebied in binnen- en buitenland.’
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Tot in de jaren tachtig van de negentiende eeuw bleef Nijgh en Van Ditmar het enige bureau van betekenis. Ook in Amsterdam bestond vóór
1880 geen bureau met een breed pakket. Hermens (1949, p. 377) noemt
naast Nijgh & Van Ditmar, Dusault in Rotterdam en Thieme in Arnhem.
Thieme noemde zich na enige jaren weer als vanouds boekhandel.35 Verder
heeft W.K. Kien in de jaren na 1870 een advertentiebureau gehad in Arnhem. Hij plaatste in deze tijd advertenties in kranten, waarin hij zijn diensten aanbood. Er vond een eerste vorm van serviceverlening plaats in de
vorm van het aanbieden van gratis vertalingen (Van Heusden, 1962, p. 135).
In 1880 blijkt plotseling een aantal nieuwe
advertentiebureaus opgekomen te zijn. Het
gaat om het Advertentiebureau P. van Herwaarde, B.H. Blankenberg jr, Ellerman Harms
en Co, Seyffardt’s Centraal Annoncenbureau
en het Algemeen Advertentiebureau A. de la
Mar Azn. In de jaren tachtig zijn er nog verschillende bijgekomen, namelijk: Van Duijl,
Den Ouden, Barg en Meerkotter (Hermens,
1949, p. 378). Meerkotter werd in 1887 opgericht. In het Algemeen Handelsblad van 31 oktober 1887 laat J.Woldering van het gelijknamige
Algemeen Advertentiebureau in een advertentie weten, zijn bureau overgedaan te hebben aan W. Meerkotter. Daaronder deelde de
nieuwe eigenaar het volgende mee: ‘Mij aan
bovenstaand referend, neem ik beleefd de vrijheid mijn Advertentiebureau onder de firma Alexander de la Mar (1830-1909) Reuterin Nederland. De foto werd gepubliW. Meerkotter (voorheen J. Woldering), Hand- agent
ceerd in Sartory (1955).
boogstraat no 9 (vlak bij het Spui) in uw welwillendheid aan te bevelen, U de verzekering
gevende, dat ik èn wat spoed èn wat gunstige prijzen aangaat, alles zal doen
om uwe goedkeuring in zake uwe publiciteit in de Amsterdamsche en
andere Bladen te verwerven. In beleefde opwachting verblijf ik. Hoogachtend,Wel-Edele Heer, Uw Dienaar,W. Meerkotter.’36

35 H.W. Dusault was in 1878 courantenverhuurder geworden. Hij heeft onder meer het Rotterdamsch Nieuwsblad verhuurd voor dertig cent per maand. Scheffer (1982, p. 217) maakte
uit de (Rotterdamse) adresboeken op, dat tussen 1875 en 1900 van jaar tot jaar vijf à zeven
krantenverhuurders in Rotterdam werkzaam zijn geweest. Hij vond de volgende namen: P.F.
van den Ende, H.W. Dusault, A.N. Fortanier sr., A.C. van Ginneken, J.D. Kersten, F. Nuyen, J.
Kruisifix en J. Prins.
36 In Adformatie (6 november 1980, p. 94) wordt verder over Meerkotter het volgende gemeld:
‘Toen Meerkotter in 1928 overleed en zijn vrouw samen met de heer Pino de zaak voortzette raakte het bureau al gauw in financiële problemen. Als direkteur traden achtereenvolgens Lammers,Van der Sluys en Mohr op. (…) Het in de problemen geraakte bedrijf werd
in 1932 door Staal Publiciteit in Rotterdam overgenomen.’
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Het advertentiebureau De la Mar
Het advertentiebureau De la Mar kwam voort uit activiteiten rond de
Amsterdamse effectenbeurs. Alexander de la Mar37 was van 1866 tot 1893
directeur van de Nederlandse afdeling van Reuters Telegram Company.38
Hij kwam op de beurs om informatie voor het persbureau Reuters te verzamelen. Daarnaast onderhield hij met een aantal bladen contact voor de
levering van berichten. Zo ontstond het idee zijn diensten aan te bieden
aan bankiers en effectenhandelaren voor de verzending van advertenties
over de uitgifte van geldleningen en andere financiële zaken. In 1874
37 Over de familie de la Mar valt het volgende op te merken:
De Nederlandse stamvader was Masahod de la Mar (1750-1836). Masahod was van
Marokkaanse afkomst. Hij kwam uit Mogador, het tegenwoordige Essaouira, een kustplaats
ten westen van Marrakech in Marokko. De familie De la Mar was van Sefardisch Joodse
afkomst. In 1775 vestigde Masahod zich in Amsterdam, toen hij een aanstelling als ambassadeur bij de Verenigde Nederlanden kreeg. In 1780 huwde hij Rachel Mendes da Costa.
Samen kregen ze zeven kinderen.
Eén van de zonen van Masahod, Abraham de la Mar (1787-1869), was commissionair
in effecten. Hij adviseerde klanten op de beurs en bemiddelde bij de aan- en verkoop van
effecten. Hij huwde in 1812 met Ester Lopes Colaço. In 1814 werd het eerste kind, Maximiliaan, geboren. In 1828 overleed zijn echtgenote en bleef hij achter met negen kleine
kinderen. Het oudste kind Maximiliaan was pas veertien jaar. Abraham was 42 en trouwde
het jaar erna met de veertien jaar jongere Ester de Vita, die voor zijn kinderen zou zorgen.
Met haar kreeg Abraham nog eens acht kinderen. Het oudste kind met zijn tweede vrouw
was Alexander.
Alexander (1830-1909) groeide op in een welvarend gezin. Hij huwde achtereenvolgens
de zussen Marianna en Johanna de Vita. Alexander trad in de voetsporen van zijn vader en
werd commissionair op de beurs. Toen Alexander 24 jaar was begon hij met het bewerken
van telegrammen voor kranten. Van 1860 tot 1865 leidde hij samen met Salvador de Vita
een vennootschap voor commissiehandel. In 1856 was Alexander getrouwd met Marianne
de Vita, de zus van zijn compagnon en dochter van een commissionair. Twee jaar later, in
1858, werd Abraham geboren. Financieel ging het Alexander voor de wind.
Abraham Paulus de la Mar (1858-1929) is op 24 juni 1858 in Amsterdam geboren als
zoon van Alexander de la Mar en Marianne de Vita. Abraham groeide als enige jongen naast
vijf jongere zusjes op in een welgesteld gezin. Zijn ouders behoorden tot de Portugees
Israëlitische gemeente. Abraham trouwde op 23 augustus 1882 in Amsterdam met Anna
Sophia Colaço. In 1885 kreeg de inwonende dienstmeid Geertruida Braudigom een dochtertje, dat ze Geertruida noemde. De vader was onbekend. Abraham en Anna adopteerden
de kleine Geertruida. Het jaar erna werd hun eigen dochter Marianna Nicolette geboren.
Abraham de la Mar was van Joodse afkomst. De Joden waren altijd een geïsoleerde
gemeenschap geweest. Ze waren een herkenbare minderheid en vermenging met bijvoorbeeld christenen was in de achttiende eeuw nog ondenkbaar. Na de Franse Revolutie en de
Verlichting begon het isolement langzamerhand af te nemen. Joden raakten geïntegreerd
in de gemeenschap en ook trad bij hen secularisatie op.Verder stapten Joden over naar een
andere kerkelijke richting. Rond 1900 werd het hele gezin van Abraham gedoopt in de
Rooms-Katholieke Kerk. Namens de paus kreeg Abraham voor zijn vele verdiensten op
maatschappelijk en kerkelijk gebied de orde van Gregorius de Grote uitgereikt.
In 1903 werd pleegdochter Geertruida achttien jaar. Ze veranderde haar achternaam in
Roghe.Tien jaar later, in 1913, trouwde zij met Willem Grollenberg. Het echtpaar kreeg zes
kinderen. In hetzelfde jaar, op één oktober, werd Willem medevennoot van het advertentiebureau N.V. De la Mar.(zie http://delamar.bntours.nl/)
38 Algemeen Handelsblad, 16 december 1909. Rouwadvertentie bij het overlijden van Alexander
de la Mar. Zie ook Baggerman en Hemels (1985) en Hemels (2010) over de voorgeschiedenis van de persbureaus.
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richtten Alexander en zijn partner Salvador de Vita het Financieele Advertentie Bureau De la Mar en De Vita op.39 Enkele decennia later zou M.S.
Vaz Diaz op een vergelijkbare manier met een advertentiebureau beginnen.40
Abraham de la Mar, de zoon van Alexander,
voelde zich ook tot het advertentievak aangetrokken. En hoewel zijn vader liever gezien had
dat hij in dienst was getreden van het agentschap van Reuter, richtte hij zijn aandacht
vooral op het adverteren. In 1873 kwam hij op
vijftien jarige leeftijd bij zijn vader in dienst.41
Pas in 1880 zou hij de leeftijd bereiken waarop
hij wettelijk gerechtigd was een advertentiebureau te beginnen. Totdat hij de leeftijd van
21 jaar had bereikt, exploiteerde Abraham een
bureau voor het plaatsen van ‘advertenties’ in
spoorwegrijtuigen. Hij deed dat op naam en
het patent van zijn oom Herman de la Mar die
in Brussel Reuter en Havas vertegenwoordigde.42 De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij verleende voor deze reclameactiviteit Abraham de la Mar (Amsterdam 24 juni 1858
van De la Mar junior een vergunning tegen de - Amsterdam 15 april 1929) oprichter van De
betaling van een pachtsom. De dienstverlening la Mar. De afbeelding werd geschilder door
van Abraham de la Mar hield in dat hij over- B. van Vlijmen (Sartory, 1955).
dag advertentie-opdrachten binnenhaalde. De
oogst aan advertenties werd ’s avonds, als de treinen niet reden, in de rijtuigen aangebracht. De reclameteksten waren daarvoor van te voren op
karton geplakt. Het aanbrengen van de advertenties werd bemoeilijkt door
de slechte verlichting op de spoorwegemplacementen. Daarnaast werd de
beschikbare tijd beperkt doordat de treinen overdag reden en pas ’s avonds
in Amsterdam terugkeerden. Het bedrijfje floreerde, zodat er personeel
aangenomen werd, zowel voor het werven van de advertenties als voor het
plaatsen ervan in de rijtuigen.
39 In het gedenkboek NN, Een halve eeuw advertentiebureau (1930) van De la Mar staat op
pagina 6 een nota afgebeeld van A. de la Mar te Amsterdam. Het is een rekening van De
Telegraaf waaruit blijkt dat De la Mar ƒ 68,70 aan deze krant betaald heeft voor de plaatsing
van advertenties. Hij kreeg hierbij 20 procent rabat. Oorspronkelijk was de prijs ƒ 85,88. De
nota is gedateerd op oktober 1874.
40 M.S. Vaz Diaz was op 11 mei 1904 met het Persbureau M.S. Vaz Dias begonnen. Om met
mogelijke klanten in contact te komen liet Vaz Dias het pand, waar een potentiële adverteerder zaken deed, fotograferen. Hij liet een prentbriefkaart van de foto maken en stuurde deze
dan met een wervende tekst, gedrukt aan de adreskant, aan de bewuste persoon of firma toe.
Men kon dan extra kaarten bestellen en gebruik maken van de diensten van Vaz Dias. Hoe
groter de bestelling was, hoe lager de kosten per kaart waren.Vaz Dias beloofde de ‘hoogste
korting’ en ‘oorspronkelijke ideeën’. Het advertentiebureau plaatste de advertenties in alle
binnen- en buitenlandse dag-, vak- en weekbladen. Indien dat gewenst werd, konden ook
illustraties worden ontworpen (Hemels, 1983, p. 22).
41 Meer Baet, 1929, pp. 138-139.
42 De oprichtingsdatum is niet bekend.
129

Op 5 november 1880 bereikte Abraham de leeftijd van 21 jaar en richtte
hij het Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn op. Op 20 november 1880 werd het patent verleend.43 De jonge
ondernemer wilde zich, anders dan zijn vader
en diens compagnon, bezig gaan houden met
alle soorten advertenties. Het bureau voor
spoorwegadvertenties bleef onder de naam J.C.
van der Waag voortbestaan na de oprichting
van de nieuwe firma. Het hield echter op te
bestaan toen de Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij het adverteren in haar treinen
niet langer toestond en de vergunning introk.
Wanneer dit het geval was is niet bekend. Het
advertentiebureau De la Mar begon aan de
Amsterdamse Spuistraat op een bescheiden
kamertje: een vertrek in zijn vaders kantoor.44
De advertentiebureaus hielden zich bezig
met wat advertentiekruierij genoemd wordt.
Men verzamelde teksten voor advertenties
van adverteerders en zorgde dat deze bij de
gewenste kranten terecht kwamen. De korReclame voor De la Mar en De Vita in spoorting die de kranten gaven, was het loon voor
wegrijtuigen (Sartory, p. 13).
de moeite. Van het doorgeven van korting op
de advertentieprijzen aan adverteerders was in 1880 nog geen sprake. De
enige dienstverlening die De la Mar verleende, bestond in het wijzen op
het voordeel dat de adverteerder zou ondervinden, wanneer een adverteerder zijn advertentie slechts één maal hoefde te schrijven. Vervolgens
zou De la Mar zorgen voor doorzending, ongeacht in hoeveel bladen
geadverteerd moest worden (NN, 1930, p. 9; Sartory, 1955, p. 11).
Een eigen drukkerij voor De la Mar
De behoefte om meer hulp aan adverteerders te verlenen, leidde tot de
wens van een eigen drukkerij voor het zetten van modeladvertenties.
Hoewel de zetterijen van de kranten bereid bleven advertenties te zetten, kwam het meermaals voor dat de tekst voor emissieadvertenties pas
na beurs door de betrokken bankiers vastgesteld werd. Van een dergelijke
advertentie moest eerst een proef geleverd worden. Na de fiattering van
deze proef moesten de afdrukken nog dezelfde avond naar de provinciale bladen gezonden worden, zodat de advertentie nog de volgende dag
in de kranten verscheen. Op dergelijk werk ‘à la minute’ waren de krantenzetterijen vooral bij wisseling van de dag- en nachtploegen niet inge43 NN, 1930. Op pagina 7 staat een afbeelding van de aanvraag van het patent. De tekst luidt:
‘Ontvangen van A. de la Mar het aangifte biljet no 715 voor het regt van patent voor het
dienst jaar 1880/81 als houder van annonce bureau voor het plaatsen van advertentiën te
Amsterdam den 20 Nov. 1880. De ontvanger der Direkte Belastingen, Fruitier de Talam.’
44 Meer Baet, 1929, pp. 138-139.
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steld. De la Mar besloot in 1891 tot de aankoop van het materiaal van een
bestaande drukkerij, inclusief een met de hand te bedienen klap-pers voor
het maken van proeven. B. Overbeek werd aangesteld in de drukkerij.
Aanvankelijk was het gebruikelijk advertenties samen te stellen uit zeer
veel verschillende lettersoorten. De gedachte was dat daarmee de meeste
aandacht werd getrokken. De provinciale bladen waren meestal in staat de
mengelmoes van lettersoorten na te zetten, waardoor de advertenties in de
verschillende bladen er ongeveer gelijk uitzagen en een zelfde ruimte in
beslag namen. Naderhand werd gebruik gemaakt van de stereotypie-techniek waardoor het mogelijk werd, van een in de huisdrukkerij van De la
Mar in lood gezette advertentietekst bij de firma Roeloffsen en Hübner
een ‘stype’ te laten vervaardigen. Deze stypen werden als vrachtgoed per
spoor aan kranten buiten Amsterdam verstuurd of bij Amsterdamse krantenuitgeverijen bezorgd. Stypen die herhaaldelijk gebruikt dienden te worden,
werden verhard (‘gegalvaniseerd’) om te voorkomen dat ze te snel afsleten.
Bij het overgrote deel van de provinciale kranten kwam de rotatiedruk vóór
1900 nog niet voor, zodat de stypen eenvoudig samen met het overige zetsel in de paginavorm geplaatst werden, waarna een nummer per blad van
twee of van vier pagina’s op de snelpers afgedrukt kon worden. Een ander
voordeel van de stypen was dat de op de huisdrukkerij gezette advertenties desgewenst meer tekst konden bevatten dan bij de kranten mogelijk
was, door gebruik van een andere typografie. De geïllustreerde advertentie
bood een andere mogelijkheid om klanten te winnen. Een illustratie had
echter nog al wat voeten in aarde. Zij moest eerst in Oost-Indische inkt
getekend worden en daarna door een houtgraveur in een blokje palmhout
worden gesneden. Daarna was dit blokje geschikt om hetzij in de drukvorm te worden geplaatst, hetzij als stype te worden vermenigvuldigd,
zodat het ongeveer gelijktijdig in verschillende drukkerijen gebruikt kon
worden. Toen de gewoonte van ‘versierde’ advertenties begon toe te nemen
werd door De la Mar een houtgraveur in dienst genomen in de persoon
van een zekere Haechler. Deze bleef verscheidene jaren in dienst van het
Amsterdamse advertentiebureau. De hier beschreven omslachtige procedure
vond plaats, omdat het foto-zinco proces nog niet algemeen ingevoerd was
(NN, 1930, pp. 11-14).Wel werd in de twintigste eeuw, toen de rotatiepers
algemeen ingang had gevonden, de stype vervangen door de veel lichtere
matrijs waarvan afgietsels voor de drukvorm werden gemaakt. Voor het
maken van advertentiematrijzen kon dezelfde preegpers (Präge-pers) worden gebruikt als die voor het maken van de paginamatrijzen. Deze werden in de stereotypie-afdeling gebruikt voor het vervaardigen van de halve,
cylindervormige, stypen die op de rotatiepers gemonteerd konden worden.
Spiegelschrift en niet-gespiegelde tekst en/of beeld wisselden elkaar in de
verschillende tussenstadia van het productieproces af. Hierna komst nog een
andere reproductietechniek aan de orde, die voor het adverteren een innovatie betekende: het gebruik van ‘zinco’s’ (cliche’s) voor het aanbieden van
identieke advertenties aan verschillende printmedia in dezelfde tijdsspanne.
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Vestiging van de naam van het bureau De la Mar
Het advertentiebureau De la Mar vestigde zijn naam op de Wereldtentoonstelling in Amsterdam in 1883. Het had met de directeur-generaal van
de tentoonstelling een contract weten af te sluiten, waarin bepaald werd
dat alle door de tentoonstelling te maken reclame in binnen- en buitenland door tussenkomst van het bureau De la Mar zou plaatsvinden.Verder
zouden de advertenties op de schuttingen van de tentoonstelling, in de
catalogi en op de toegangsbiljetten door het bureau geacquireerd worden.
Deze opdracht maakte het bureau bekend bij de adverteerders die op de
tentoonstelling reclame wilde maken. De kranten die via De la Mar grote
orders voor advertenties voor de tentoonstelling ontvingen, beschouwden
dit bureau voortaan als een belangrijke klant waar rekening mee gehouden
diende te worden. Uit de tijd van de wereldtentoonstelling dateert ook de
persoonlijke en zakelijke relatie met John F. Jones. Deze had in Parijs een
groot internationaal advertentiebureau, dat speciale overeenkomsten voor
het plaatsen van advertenties met veel Nederlandse kranten had afgesloten.
De omzet van De la Mar nam toe, doordat steeds meer geadverteerd werd.
De toegenomen naamsbekendheid droeg hier eveneens toe bij.
In 1893 was Abraham de la Mar tevens directeur geworden van het
Nederlandse agentschap van Reuter. Dit zou hij tot 1924 blijven.45 Het
directeurschap van Reuter ging terug op een aanstelling die wel voeten
in aarde heeft gehad. Paul Julius Reuter (1821-1899) had Abraham namelijk voorgesteld als opvolger van zijn vader, onder voorwaarde dat hij
zijn eigen advertentiebureau eraan gaf of onderbracht bij Reuter. Abraham weigerde dit en gaf de voorkeur aan zijn eigen zaak. Hij bleef weigeren totdat Reuter, die in hem een bekwame opvolger zagen geen betere
kandidaat voor zijn Nederlandse agentschap had, zijn eis liet vallen. Hij
stemde erin toe dat Abraham naast zijn positie als directeur van Reuter in
Amsterdam zijn eigen bedrijf kon aanhouden en voor eigen rekening kon
exploiteren. Het contract met Reuter was soepel en bood De la Mar een
grote mate van zelfstandigheid.46 Samen met de zoon van Salvador de Vita
nam Abraham de la Mar het Financieel-Annonce Bureau De la Mar en De
Vita over van hun vaders (NN, 1930, p. 11).
Reclame voor reclame
Reclame maken was aan het begin van de twintigste eeuw nog lang
niet algemeen aanvaard. Dit wordt geïllustreerd door een voorval dat Jac.
Duits47 (1884-1967) uit Dordrecht in 1903 meemaakte. In een artikel
in de Revue der Reclame (december 1961, p. 1007) vertelde Duits, die de
leeftijd van 78 jaar op dat moment gepasseerd was maar nog steeds iedere
dag naar zijn reclamebureau ging, het volgende verhaal. ‘In 1903’, aldus
45 NN. (15 april 1929). In memoriam Abraham de la Mar. Algemeen Handelsblad.
46 Meer Baet, 1929, pp. 138-139.
47 In de jaren 1920 tot 1940 was Duits zeer actief in het Genootschap voor Reclame en de Vereeniging van Erkende Advertentiebureaus (Revue der Reclame Expres, 21 juni 1967, p. E 89).
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Duits, ‘werkte ik als advertentie-aanbrenger bij een uitgeversmaatschappij te Dordrecht. Ik kwam op bezoek bij een eerste klas firma. In die tijd
zat men nog aan hoge lessenaars op hoge krukken en er werden Goudse
pijpen gerookt. Ik bood een kwart-pagina advertentie aan voor tien gulden met een bijzonder mooie vloeiboek-kalender cadeau. De eigenaar van
deze grossierderij zei: “Wat zouden mijn klanten wel zeggen wanneer ik
ging adverteren?” Ik antwoordde dat men in hem vermoedelijk een vooruitstrevend man zou zien. “Welnee”, zei hij, “ze zullen zeggen: die firma
gaat het niet goed!” Zes jaar later volgde een zoon in die zaak zijn vader
op. Uit zichzelf kwam hij naar mij toe voor een contract van 10.000 regels
(8-punts) tegen 4 cent per regel. In die tijd werd een advertentie die men
driemaal plaatste, slechts tweemaal berekend. Wij, advertentie-aanbrengers,
kregen een halve cent per regel.’
De door Duits gememoreerde vader stond nog met beide benen in de
negentiende eeuw. Reclame maken deed je niet.Volgens de negentiendeeeuwse opvatting maakte een heer geen reclame voor zichzelf of zijn zaak.
De vader associeerde adverteren met iets negatiefs. Zijn zoon, die een
generatie jonger was, dacht er al duidelijk anders over. De schroom om
te adverteren en te afficheren verdween, naarmate de behoefte groeide
om een ruim publiek aan te spreken. De modernisering van transport- en
communicatiemiddelen had de afzetkansen van producten en de afname
van diensten vergroot. Dit wordt ook geconstateerd in de reclameboekjes
uit die tijd, die bestemd waren voor potentiële adverteerders. Deze publicaties, die overigens nog maar sporadisch werden uitgegeven, kenmerken
zich vooral door het geven van praktische tips in verband met de manier
van adverteren. De auteurs ervan hebben zich laten inspireren door Duitse,
Amerikaanse Engelse voorbeelden.48 Maar duidelijk is ook dat potentiële adverteerders overtuigd moesten worden van het nut van adverteren.
Andere vormen van reclame speelden nog een ondergeschikte rol.
Ook Abraham de la Mar schreef rond 1900 een reclameadviesboekje.
Het werd echter nooit uitgegeven. Het manuscript had als titel: How to
advertise. In het herdenkingsboek van De la Mar uit 1955 worden enkele
pagina’s van het manuscript afgebeeld. Abraham geeft in dit handschrift
zijn ideeën over het adverteren. Het is duidelijk dat hij buitenlandse voorbeelden goed heeft bestudeerd. Voor het adverteren somt hij de volgende
richtlijnen op:
‘De eerste keer, dat iemand een advertentie onder ogen komt, ziet hij hem
niet.
De tweede keer slaat hij er geen acht op.
De derde keer merkt hij haar op.
De vierde keer herinnert hij zich, haar gezien te hebben.
De vijfde keer leest hij haar.
De zesde keer verveelt zij hem.
De zevende keer zegt hij:Wat een gezanik.
48 Enkele voorbeelden zijn: NN. (1894). Hoe moet ik reclame maken voor mijne zaak? en NN.
(1903). Het ABC voor den adverteerder.
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De achtste keer zegt hij: daar is dat ding al weer.
De negende keer wordt hij nieuwsgierig naar het geadverteerde artikel.
De tiende keer vraagt hij zijn buurman naar het nut van het geadverteerde
artikel.
De elfde keer verbaast hij zich erover, hoe de steller de advertentiekosten
kan betalen.
De twaalfde keer begrijpt hij, dat de advertentie waarde moet hebben.
De dertiende keer besluit hij, dat het wel een goed artikel moet zijn.
De veertiende keer besluit hij, het maar te gaan kopen.’
Tot slot concludeert De la Mar: ‘Men mag hieruit concluderen, dat men
om goede resultaten te krijgen, gestadig en regelmatig moet adverteren’
(Sartory, 1955, pp. 15-16). Dit advies was bepaald niet ontbloot van eigen
belang, want hoe meer er geadverteerd werd, hoe meer er verdiend kon
worden. De auteur toonde zich verder een bewonderaar van Thomas Holloway, een Engelsman die in de negentiende eeuw tussen 1840 en 1890
groot geworden was met het maken van reclame voor patentgeneesmiddelen. Holloway besteedde in 1850 al dertigduizend pond per jaar aan
reclame (Van Heusden, 1962, p. 36). Over Holloway merkt De la Mar het
volgende op: ‘Er is in de geheele wereld niemand te vinden die op een zoo
onbekrompene wijze adverteert als Holloway.’ Om zijn woorden kracht
bij te zetten wijst Abraham in zijn niet uitgegeven tekst op de Franse bankier en nieuwsexploitant Moïse Polydore Millaud (1813-1871)49: ‘Millaud, de grootte bankier – nieuwsbladen speculant, [die onlangs stierf en
oprichter is geweest van het Petit Journal, dat eens een oplaag van bijna
een half millioen exemplaren bezat] geloofde met geestdrift aan de voordeelen die eene onbeperkte publiciteit opleveren’ (Sartory, 1955, pp.
15-16).
Hoewel de houding ten opzichte van reclame onder potentiële
opdrachtgevers toen al sterk verbeterd was, meldde Berend Knol, één van
49 Moïse Polydore Millaud was een Franse journalist en bankier. Als zoon van een arme joodse
handelaar kreeg Moïse een bescheiden opleiding. Na zijn opleiding ging hij als klerk werken bij een deurwaarderskantoor. Op de leeftijd van twintig begon hij een kleine krant Le
Lutin. In 1836 ging Millaud naar Parijs waar hij Le Gamin de Paris stichtte, de eerste krant die
bij theaters verkocht werd, en Le Négociateur, een krant die vooral aandacht had voor commerciële aangelegenheden. Geen van beide kranten werd een succes. Maar Millaud wist
wel waardevolle lessen voor de toekomst uit deze mislukkingen te trekken. In 1839 stichtte
hij L’Audience, een blad dat zich op rechtbanknieuws richtte. Op 24 februari 1845, richtte
Millaud het blad La Liberté op, ter ondersteuning van Lodewijk Napoleon Bonaparte. Het
blad werd na de opstand van juni 1845 verboden. Samen met zijn landgenoot Jules Isaac
Mirès (1809-1871) begon hij het industriële en financiële blad Le Journal des Chemins de Fer,
dat belangrijk werd op het gebied van financiële zaken en speculatieve aangelegenheden.
Gebruik makend van de populariteit van Alphonse de Lamartine (1790-1869) richtte de
twee compagnons de krant Le Conseiller du Peuple op. Ook stichtte ze twee bankinstellingen:
Caisses des actions Reunies en Caisses des Chemins de Fer. Millaud trok zich in 1853 uit
deze bankinstellingen terug. Op 1 februari 1863 werd door Millaud de eerste goedkope en
apolitieke volkskrant Le petit Journal gelanceerd. Eind 1865 had dit blad al een oplage van
259.000 bereikt. Millaud was verder de oprichter ook van Le Journal Illustré in 1864, Le Soleil
in 1865 en Le Journal des Voyageurs (Zeldin, 1993; Martin, 1997).
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de oprichters van het vakblad De Reclame in 1922, dat één van de doelstellingen van dit vaktijdschrift nog steeds lag bij het maken van reclame voor
reclame.50 Kennelijk was zelfs toen nog niet iedereen overtuigd van het
belang van reclame maken.
Sommige beroepsgroepen raakten eerder overtuigd van het nut ervan
dan anderen. Sommigen bleven zich er langere tijd tegen verzetten. Deze
houding wordt geïllustreerd door een voorval dat Karel Sartory begin
jaren dertig van de twintigste eeuw meemaakte. Hij vertelt in de Ariadnecongreskrant (1967) de volgende anekdote: ‘In die begintijd, ik was al bij De
la Mar, deed ik nog wel eens wat voor De Groene. Op een avond was er
een Hongaars bal of zoiets in het Amstel Hotel en De Groene vroeg me
erheen te gaan. Enfin, de eerste tegen wie ik aanliep was een heel deftige
meneer met een zesdubbele achternaam. Hij vertelde dat hij directeur was
van de Nederlandse Handelsmaatschappij, want daar was hij zeker erg trots
op. Ik zei: dat is leuk, dan bent u een klant van ons. Een klant? Vroeg hij.
Van u? Hoezo? Ik vertelde hem dat wij reclame verzorgden voor de Handelsmaatschappij, maar daarmee had ik hem erg beledigd. Wij maken geen
reclame, meneer! Riep hij verontwaardigd uit. Nou waren het hun emissies die wij keurig verzorgden, en dat vertelde ik hem. O, dat is de afdeling
archief! Zij hij met opgetrokken neus’ (Van Lieshout, 1980, p. 23).
Begin jaren dertig verschenen zo nu en dan advertenties van banken in
kranten, vaak in het Algemeen Handelsblad. Anders dan veel andere financiële instellingen wezen de boerenleenbanken voor 1940 overigens elke
vorm van reclame af. ‘Goede wijn behoeft geen krans’, was het motto.
Bovendien gold wat in de Maandelijkse mededelingen uit 1942 staat te lezen:
‘Een boerenleenbank is een instelling op coöperatieve grondslag, gegrondvest dus op de gedachte van onderlinge samenwerking en hiervoor kan
men wèl propaganda maken, maar geen reclame als voor een gewone handelszaak.’ Het zou inderdaad nog enige tijd duren, voordat de boerenleenbanken reclame gingen maken (De Boer, 2005, p. 14).
Tot in de huidige tijd is het maken van reclame nog niet algemeen aanvaard door alle beroepsgroepen. Voorbeelden hiervan zijn advocaten en
notarissen, beroepen die geacht worden een publiek belang te dienen.
Maar ook deze beroepsbeoefenaren hebben hun houding ten aanzien van
reclame gedurende de twintigste eeuw geleidelijk aan gewijzigd.
De eerste gedragsregels voor advocaten, het ontwerp Verzameling Eereregelen voor de Advocaten, uit 15 maart 1921, achtte reclame volstrekt in
strijd met de eer van de advocatuur. De advocaat behoorde zijn diensten
niet ongevraagd aan te bieden. Het plaatsen van ‘advertentiën’ was verboden evenals het houden van spreekuur in hotels of koffiehuizen. De eerste
eereregelen bevestigden een opvatting die al langer heerste, want mr. J.M.
van Stipriaan Luïscius had dit standpunt al in 1913 ingenomen. Sinds 1988
wordt erover het maken van publiciteit anders gedacht. De gedragsregels
verbieden het maken van publiciteit dan ook niet meer.Toch werd het nog
wenselijk gevonden enige regels te geven. Zo bleef het verboden om ver50 Revue der Reclame, december 1961, pp. 1007-1011.
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gelijkende reclame te maken (art. 2 en 3). De verordening schrijft verder
voor dat de advocaat slechts schriftelijk derden mag benaderen, die niet
cliënt zijn (art. 4), alleen met specialistische kennis reclame mag maken
als hij werkelijk over zulke kennis beschikt (art. 5) en geen melding mag
maken van de uitkomst van zaken of een succespercentage (art. 6 lid 1).
Mededelingen over tarieven en voorwaarden moeten ondubbelzinnig en
duidelijk zijn en ook deze mogen niet met die van anderen vergeleken
worden. Verder is het verboden melding te maken van het bekleden van
functies waarin de rechter de advocaat benoemd heeft, functies binnen de
rechterlijke macht en functies binnen de orde van advocaten. De eerste
beperking is bedoeld om te vermijden dat de indruk wordt gewekt over
invloed bij het betreffende college te beschikken. De laatste bepaling dient
om te voorkomen dat dergelijke functies om oneigenlijke redenen worden nagestreefd (Bannier & Fanoy, 1988, p. 119; Houdijk, 2009).
De la Mar rond 1900
Het gevolg van het succes van het advertentiebureau van Abraham de la Mar
was dat hevige concurrentie niet kon uitblijven. Een deel van die concurrentie kwam voort uit de eigen gelederen van het bureau.51 Verscheidene
personeelsleden begonnen voor zichzelf (NN, 1930, p. 19). In 1894 verliet
Rouma de dienst van De la Mar, in 1896 Nunes52 en in 1901 Alta, terwijl
ook de oprichters van de bureaus Janssens en Co en Hollandia bij De la Mar
ervaring opgedaan hadden (NN, 1930, p. 19; Hermens, 1949, p. 378). Deze
trend zou ook na het eerste paar decennia van het bestaan van het adver51 Revue der Reclame, 3 oktober 1962, p. 805.
52 Max Rodrigues Nunes, oprichter van het Centraal Advertentiebureau, was een neef van
Abraham de la Mar. Door Jan Rouma werd hij als één van de vrijbuiters in de wereld van de
advertentiebureaus getypeerd. Hij was commissionair in effecten en eigenaar van een advertentiebureau dat gevestigd was naast het gebouw van het Algemeen Handelsblad.
Rouma vertelde de volgende anekdote over Nunes: ‘Dikwijls ging Nunes naar de beurs
met geld bestemd voor het betalen van advertenties in datzelfde Handelsblad in zijn zak,
terwijl zijn personeel hem handenwringend bad en smeekte om toch vooral eerst buurman
te betalen.’ Hij gaat verder: ‘Bram de la Mar werd op latere leeftijd katholiek, zoals bekend.
Hij kreeg catechesatieles van pastoor Serbrok uit Muiden, waar hij dikwijls op de fiets naar
toe ging. Max hield hem op die tochten vaak gezelschap en bracht de catechesatietijd in de
kroeg door. Nunes was een zeer intelligent man, een groot bewonderaar van Racine, wiens
uitspraken hij dan ook uitgebreid in de VEA vergaderingen reciteerde (…) Eén van de eersten, die na de oorlog voor de Rota moest verschijnen, was diezelfde Max Nunes’ (Revue der
Reclame Expres, 25 maart 1971).
De Stichting ROTA is de organisatie voor Media-expoitanten en Reclamebureaus. De
Stichting ROTA is een instelling van de uitgevers in Nederland, die de Regelen heeft uitgevaardigd. Deze Regelen hebben het karakter van collectieve leveringsvoorwaarden van de
uitgeverijbranche. Ze hebben als doel het tot stand brengen van een zekere ordening in het
zakelijke verkeer tussen de uitgeverijbranche, de reclame/mediabureaus en de adverteerders.
Een belangrijk onderdeel van de ROTA-regelgeving is het Reglement Erkenningen. Op
grond van dit Reglement kunnen reclamebureaus, mediabureaus en adverteerders voor een
erkenning in aanmerking komen, indien zij aan de in het Reglement gestelde voorwaarden
voldoen. De ROTA verleent erkenningen, ziet toe op de juiste naleving van de Regelen en
beslecht geschillen die in verband staan met de regelen (www. Stichtingrota.nl).
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tentiebureau De la Mar aanhouden. In latere jaren kwamen Verheul, Arc’s,
Palm,Van Maanen, Smit en Prad voort uit het bureau (Sartory, 1955). De la
Mar pareerde de concurrentie waarmee het bureau vanaf de jaren negentig
van de negentiende eeuw geconfronteerd werd, door bij de verschillende
bladen een exclusieve positie te bedingen. Het advertentiebureau De la Mar
pachtte de beschikbare advertentieruimte met een garantie van een minimumopbrengst en een aandeel in de opbrengst van de advertenties boven
het garantiebedrag (NN, 1930, pp. 15-16). Het pachtcontract bracht het blad
vaste inkomsten, terwijl het bureau er een monopoliepositie door verkreeg.
Adverteerders die bijvoorbeeld in het Haarlemsch Dagblad of De Tijd wilden
adverteren, waren min of meer aangewezen op De la Mar, omdat dit bureau
deze bladen al een aantal jaren in pacht had. Bij alle andere bureaus moest
meer worden betaald. Het pachtbladensysteem was zo het middel bij uitstek
om advertentiecampagnes in handen te krijgen (Hermens, 1949; Buis, 1970;
Schrama, 1996). C.P.M.J. Schlick53 meende dat de oorzaak van het succes
van deze aanpak, lag in het feit dat er: ‘In dien tijd nog couranten waren,
waarvan de leiders het een vernedering vonden als zij om een advertentie
zouden vragen aan een adverteerder die wel in andere bladen adverteerde,
doch niet in hun courant. Zij zagen dit feit met leede oogen aan, doch legden zich er bij neer en zouden zich liever door concurrenten laten overvleugelen, dan aan hun waardigheid te kort te doen en zelf om annonces vragen.
Daarop was het stelsel – De la Mar gebaseerd. Hij vroeg om zijn bureau met
de verkrijging van nieuwe annonces te belasten, terwijl de bladen, die op zijn
voorstellen ingingen, door de gegeven garantie er niet slechter op konden
worden.’ Op deze constructie gingen niet alle kranten in, zodat, aldus Schlick,‘het eigenlijke doel: de exploitatie der annonces voor de provinciale pers
in één hand, niet kon worden bereikt’ (NN, 1930, pp. 16-17).
De concurrentie in de bureauwereld werd steeds heviger. De adverteerders werden met reclameboekjes en tarieven bestookt en zij werden
de hoogst mogelijke kortingen op de officiële regelprijs van de kranten
aangeboden. De concurrenten begonnen een deel van de hun verleende
korting van twintig procent op de tarieven van de grote bladen af te staan,
zelfs tot achttien procent toe. Daardoor bleef er voor de bureaus soms
slechts 1,5 procent over en dat was niet voldoende om kostendekkend te
zijn. Behalve in het werven van advertenties in de landelijke bladen was
het niet voldoende om opdrachten voor advertenties in provinciale bladen te krijgen. De kortingen die hiervoor golden, waren echter aanzienlijk hoger. De advertentiebureaus gingen uiteindelijk zo ver dat zij de
adverteerders kortingen van zestig procent (NN, 1930, pp. 16-17) tot soms
53 Carel Petrus Marie Jozephus Schlick (1870-1935) deed in 1888 zijn intrede in de journalistiek. Na redacteur van het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage geweest te zijn,
werd hij in 1892 (hoofd-)redacteur en op 1 januari 1925 tevens directeur van het Nederlansch Telegraaf-Agentschap van Reuter. Zijn zoon, H. Schlick, die hem bij dit persbureau
opgevolgd was, werd directeur van de afdeling buitenland van het ANP, toen het Reuter-agentschap per 1 januari 1936 werd opgeheven. (Hemels 1983, p. 165; Baggerman &
Hemels, 1985, p. 43) C.P.M.J. Schlick behoorde tot de oudste medewerkers van Abraham de
la Mar (NN, 1930, p.3).
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zeventig procent (Du Mosch, 1904) op de officiële prijzen in hun boekjes
boden. De ontwikkeling was in het nadeel van de uitgevers van de regionale kranten, omdat ze gedwongen werden steeds grotere kortingen af te
staan aan de advertentiebureaus. Voor deze bureaus was er ook een probleem. Aan de hogere kortingen verdienden ze immers zo goed als niets.
De adverteerders waren de lachende derde.
Het is dan ook geen wonder dat de grote en later ook de provinciale bladen een poging deden de acquisitie met zo hoge kortingen van de
advertentiebureaus te verbieden. De uitgevers van regionale kranten probeerden dit te bereiken door de verspreiding van de genoemde boekjes
met de opgave van aangeboden kortingen te verbieden. De uitgevers van
de grote bladen verboden de advertentiebureaus een hogere korting dan
tien procent af te staan (NN, 1930, p. 17). Dit verbod bleek niet toereikend
te zijn. Pas met de instelling van de Regelen voor het advertentiewezen in 1915
zou structureel wat gedaan worden aan de ongewenste toestanden.
S.J.D. Du Mosch behandelt in zijn brochure uit 1902 met de titel Over
het advertentiewezen en het adverteeren de ongewenste concurrentie in de
reclamewereld. De auteur was werkzaam bij het bureau van zijn zwager,
Abraham De la Mar (Hermens, 1949, p. 379). Hij liet met fictieve voorbeelden zien hoe men elkaar beconcurreerde. Behalve van concurrentie met de
tarieven van de advertenties was bij bepaalde bureaus ook sprake van het
bij de adverteerders in rekening brengen van meer advertenties dan ze in
werkelijkheid geplaatst hadden, aldus Du Mosch. Een goed advertentiebureau moest volgens hem de controle op de plaatsing door de adverteerder
mogelijk maken. Dit zou gemakkelijk geregeld kunnen worden, namelijk
door de bewijsnummers van de genummerde advertenties te verzamelen.
Hierbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van een eenvoudig controleschema waarop de nummers op datum opgeplakt konden worden. Du
Mosch merkt als aanmoediging op: ‘Hoe reeëler het Advertentie-Bureau is
waarmede ge zaken doet, des te meer zal er ook van die zijde de controle
worden vergemakkelijkt’. Hij meende dat de controle gemakkelijker zou
zijn, als de krantenadministraties behalve het nummer van de advertenties
ook het aantal regels in cijfers zouden aangeven. Deze werkwijze zou echter nog maar zelden worden toegepast. Om aan de ongewenste praktijken
een einde te maken bepleitte Du Mosch de oprichting van een Vereeniging
ter behartiging der belangen van het advertentiewezen.
Eén van de concurrenten van De la Mar werd zijn vroegere employé
Albert Johan Christiaan Rouma (1869-1948). Rouma was na het verlaten
van de HBS eerst bij een houthandel gaan werken. Daar kwam hij voor
het eerst met advertenties in aanraking en dat zou ertoe geleid hebben
dat hij het idee kreeg om bij De la Mar te gaan werken. Hij werd door
Abraham de la Mar zelf op zijn kennis getest, door hem een vertaling in
het Engels te laten maken. Na negen maanden vertrok hij echter al bij De
la Mar, omdat hij niet veel zin had in zijn werkzaamheden als boekhouder en omdat hij voor zichzelf wilde beginnen. Dit ging in goed overleg
omdat hij, zoals dat wel vaker voorkwam, geen klanten meenam. Op 1
november 1889 richtte Albert J.C. Rouma samen zijn met zijn school138

vriend Joop van Ginkel het Algemeen Advertentiebureau Rouma en Co
op. Rouma kreeg een patent van het ‘Bestelhuis van den Nederlandschen
Boekhandel’, vanaf het moment dat hij voor zichzelf begon. Dit gaf hem
het recht op een korting van twintig procent. In zijn briefhoofd stond:
‘Advertenties in alle bladen der wereld.’ Zijn zoon en latere opvolger Jan
typeerde deze claim als een ‘gotspe’, omdat het bureau dit aanbod nooit
zou kunnen waarmaken. De leiding kwam na de bevrijding helemaal in
handen van zijn zoon Jan (1899-1972).
In Adformatie van 1 november 1979 geeft Jan Rouma een sfeertekening
van het bureau in de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Hij schrijft:
‘“Zachtjes en op je tenen, anders stoor je”, zei mijn vader toen ik voor het
eerst met hem the Holy of Holies betrad. Dat was het Algemeen Advertentie-bureau Rouma & Co. Aan de Herengracht 226. Hoge lessenaars
met hoge krukken, ‘n balie, langs de wand rijen Leitz-ordners en kopieerboeken, Lancaster-rolgordijnen, vleermuis-gasbranders, enfin ‘n compleet
Dickens-plaatje, op ‘n telefoon na, want die was er, met ‘n laag nummer.
En wanneer mijn vader met ‘n klant telefoneerde, stond hij er hoofs bij te
buigen, steevast eindigende met “uw dienaar, meneer”. Dan was ‘t weer
plechtig stil. Zo was het tussen 1889 en 1914, de eerste 25 jaar.’ Over de
jaren twintig merkt Rouma junior op: ‘Het was een revolutie toen ik een
schrijfmachine aanschafte en toen ik een secretaresse nam dacht mijn
vader dat ik er een slecht huis van wilde maken’. In de jaren dertig verliet
Van Ginkel het bureau. Albert Rouma bleef tot september 1944 werkzaam
in het door hem opgerichte bedrijf.
Jan Rouma was nadat hij in 1917 van de HBS was gekomen, als een
soort manusje van alles bij het katholieke dagblad De Tijd gaan werken. Hij
kreeg daar één gulden in de week zakgeld. Hij werkte eerst op het drukkerijkantoor en daarna op de boekhouding van De Tijd en de volksuitgave De
Amstelbode, waar hij de administratie van de bewijsnummers moest bijhouden.Vervolgens werkte hij op de zetterij en de drukkerij. Na deze ‘leertijd’
volgde een verblijf als hospitant op de Grafische School in de hoofdstad.
Vanaf 15 maart 1920 ging hij bij het advertentiebureau van zijn vader werken. In september 1936 werd hij mededirecteur. Jan Rouma was altijd sterk
op Engeland georiënteerd, wat onder meer blijkt uit de veelvuldige bezoeken die hij vanaf zijn achttiende aan dat land bracht. In Engeland wist hij
belangrijke klanten te werven. Zijn nauwe verbondenheid met Engeland
blijkt uit zijn benoeming tot Honorary Commander of the Most Excellent
Order of the British Empire in 1971. Deze Britse onderscheiding werd hem
vanwege zijn bijdrage aan de Brits-Nederlandse vriendschap verleend.54
54 Ariadne, april 1948, p. 114; Ariadne, maart 1960: 176; Revue der Reclame, oktober 1964, p. 731;
Revue der Reclame Expres, 25 maart 1971: E51 en Ariadne, 27 juli 1972, p. 932. Jan Rouma
bekleedde tal van functies in reclameorganisaties. Zo was hij na de Tweede Wereldoorlog
onder andere vice-voorzitter van de VEA, lid van de geschillencommissie en voorzitter van
de Reclame Code Commissie. In het in memoriam bij zijn overlijden wordt hij door M.
Licht en R.H.T. Stutvoet getypeerd als ‘de kleine, philosofische anglofiel, mild in zijn oordeel, maar graag een beetje in de contramine, soms een absolutist, maar meestal relativerend,
een tikje feodaal voor wie hem niet goed kenden, maar bewogen met het lot van velen’
(Revue der Reclame Expres, 21 juli 1972, p. E110).
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Modernisering rond de eeuwwisseling
Rond de eeuwwisseling begon de typografie van de advertenties te veranderen. Voordien was het de gewoonte de advertenties samen te stellen uit
zoveel mogelijk verschillende lettersoorten. De la Mar brak hiermee. Cliënten kregen modellen ter inzage die op de huisdrukkerij en zoveel
mogelijk uit dezelfde lettersoort in verschillende corpsen waren gezet. Dit
leidde ertoe, dat de advertenties er overzichtelijker en strakker, maar ook
doelmatiger en smaakvoller uit begonnen te zien. Toen het foto-zincoproces voor het maken van cliche’s algemene toepassing vond, werd het
mogelijk een modeladvertentie langs fotografische weg op zink over te
brengen. Hierna konden daarvan zogenaamde cliche’s (‘zinco’s’) gemaakt
worden. Deze werden toegestuurd aan de uitgevers van kranten waarin de
advertentie moest verschijnen. De afdruk van de advertentie was hierdoor
in alle bladen gelijk. Omdat de kolombreedte van de kranten verschilde,
moesten de clichés wel daaraan aangepast worden. Het zinco-procédé
maakte dit mogelijk, omdat de afmetingen bij de fotografische overbrenging op zink konden worden gewijzigd. Dezelfde modeladvertentie kon
zo in verschillende formaten worden geleverd, terwijl de indruk die de
advertentie maakte ongewijzigd bleef. Het aanpassen van het formaat aan
de kolombreedte was bij het gebruik van matrijzen niet mogelijk. Bij deze
ook steeds meer gebruikte methode om advertenties op hetzelfde tijdstip
aan verschillende kranten te kunnen leveren moesten voor uitzonderlijke
formaten speciale matrijzen worden vervaardigd (NN, 1930, pp. 11-13).
De tarievenboekjes van De la Mar gaven
na 1900 niet langer alleen de regelprijzen: ze
boden ook adviezen in verband met de keuze
van de media. Over De Tijd werd opgemerkt
dat dit dagblad ‘onder de betere standen drie
dagen van hand tot hand gaat’. Adverteerders
uit de handel, de nijverheid en het geldwezen
zouden goed bij De Tijd terecht kunnen, zij
het uitsluitend via De la Mar. Voor advertenties die zich op vrouwen richtten, werd het
Een pagina uit de boekhouding van het advertentiebureau De la Mar uit 1881 (Sartory, damesweekblad De Bazar aanbevolen als een
blad dat werd geraadpleegd door ‘een ontelbaar
1955, p. 31).
aantal dames’ (Sartory, 1955, pp. 21-22). Volgens Schlick (1930) was dit het begin van de meer moderne ‘service’ die
de adverteerders geboden kon worden. Deze dienstverlening was volgens
hem nodig om het toenemende aantal mededingers het hoofd te bieden.
‘Het scheen dat de meening had post gevat, dat het drijven van een advertentiebureau een “goudmijntje” was, dat met slechts gering bedrijfskapitaal
kon worden geëxploiteerd. Verschillende personen, die slechts korten tijd
op een advertentiebureau waren werkzaam geweest, meenden dat zij het
ook wel konden, om na korten of langere tijd de ervaring op te doen, dat
het toch niet zoo gemakkelijk ging om zich een blijvende positie op dit
terrein te verzekeren. De een na den ander verdween, de positie overlatend
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aan de beter geoutilleerde andere concurrenten’ (NN, 1930, pp. 17-19).
Aldus Schlick.
De wens om voor zichzelf te beginnen was niet verwonderlijk. Mogelijkheden om binnen een bureau carrière te maken waren er nauwelijks, gezien
de geringe personele omvang van de bureaus. Nauwkeurige personeelsaantallen zijn niet bekend, maar het ging vermoedelijk om minder dan tien
medewerkers per bureau. In de jaren rond 1900 was de drempel om tot de
wereld van advertentiebureaus toe te treden relatief laag. Een goede boekhouding, gevoegd bij regelmatige contacten met klanten en bladen waren
in feite al toereikend om een bureau in de markt te houden. De oprichters
van nogal wat bureaus hadden het vak af kunnen kijken van De la Mar.
Ze namen onder andere de manier van administratiebeheer van De la Mar
over. Dit was van belang voor de controle van de bewijsnummers met de
geplaatste advertenties die ze van de bladen hadden ontvangen. Bovendien
administreerden de bureaus de aan de klanten gezonden bewijzen dat de
opdracht naar behoren was uitgevoerd. Ook later zou het aantrekkelijk blijven voor zichzelf te beginnen. De la Mar groeide namelijk wel in omvang,
maar het aantal leidinggevende functies bleef nog steeds beperkt.
Behalve van andere advertentiebureaus ondervond een bureauhouder ook
concurrentie van enkele grote firma’s die veel adverteerden. Deze hadden
een eigen reclameafdeling opgericht en probeerden de geringe winst, die ze
door het bedingen van korting konden verwerven, door een rechtstreekse
relatie met de uitgevers aan te gaan in de zak van de firma te laten vloeien.
Men ging hierbij als volgt te werk. Eerst werd aan de advertentiebureaus
om een prijsopgave gevraagd en na ontvangst hiervan, werd geschat wat een
advertentiebureau op deze offertes dacht te verdienen. Dit geschatte bedrag
werd van de door de uitgevers opgegeven prijs afgetrokken en vervolgens
werd de order rechtstreeks, voor een naar beneden afgerond bedrag aan de
betrokken uitgever(s) aangeboden. Soms ging een en ander gepaard met het
dreigement dat de advertenties bij het niet aanvaarden van het bod niet in de
benaderde krant(en) zou(den) worden geplaatst. Een aantal uitgevers sloeg
geen acht op het voordeel van het werken met een advertentiebureau. Dit
bestond erin, dat een dergelijk bureau in veel gevallen het risico van de betaling van de advertenties voor zijn rekening nam. Als gevolg van het gebrek
aan samenwerking tussen de uitgevers en de advertentiebureaus ontging de
laatste partij menige order, terwijl de firma’s die hun rechtstreekse bod aan
uitgevers grif aangenomen zagen, niet nalieten bij een volgende gelegenheid
hun prijs nog eens aanmerkelijk te verlagen.Volgens Schlick zijn de uitgevers
die aan hun prijzen vasthielden en tevens de goede relatie met de advertentiebureaus koesterden er op den duur het beste bij gevaren.
De situatie van zowel de uitgevers als de advertentiebureaus werd steeds
minder houdbaar en dat heeft uiteindelijk in 1915 geleid tot de Regelen
voor het Advertentiewezen (NN, 1930, 20-21).Toen de overeenkomsten van
het advertentiebureau De la Mar met de Middelburgsche Courant en De Tijd
op 1 januari 1914 niet vernieuwd werden, leidde dat tot enthousiasme bij
de vereniging van dagbladuitgevers De Nederlandsche Dagbladpers.55
55 Mededeelingen aan de leden van de Nederlandsche Dagbladpers, 1914, p. 595.
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De Regelen voor het Advertentiewezen
Zoals uit het voorgaande al duidelijk werd deden zich rond het begin van
de twintigste eeuw allerlei voor krantenuitgevers onwenselijke ontwikkelingen op de advertentiemarkt voor. Ze zouden leiden tot de Regelen voor
het Advertentiewezen. De advertenties vormden, naast inkomsten uit verkoop van abonnementen en de verkoop van losse nummers een belangrijke bron van inkomsten voor de dag- en nieuwsbladen (Rooij, 1956). 56
De adverteerders zorgden ervoor dat de abonnees maar een deel van de
kostprijs hoefden te betalen. De kranten zouden voor abonnees dus duurder zijn als de advertentie-inkomsten ontbraken. De lagere prijs verlaagde
de drempel tot aankoop en maakte de krant voor grotere groepen mensen
gemakkelijker toegankelijk (Prakke, 1957, pp. 53-54).
De advertentie-inkomsten waren in tegenstelling tot de vraag naar kwaliteitskranten in de laatste decennia van de negentiende eeuw vermoedelijk tamelijk gevoelig voor prijsveranderingen (Scheffer, 1982, p. 221).
Dit houdt in dat een stijging van de advertentieprijs leidde tot een daling
van de advertentie-inkomsten. Dit was nadelig voor een krant waarvan de
advertenties een belangrijke bron van inkomsten vormden. Van een reële
waardebepaling van de advertentie als goed was rond de eeuwwisseling
nog geen sprake, waardoor het adverteren op dat moment als economisch
zwak getypeerd kan worden. De betaalde prijs kwam veelal onder de druk
van machtige adverteerders op de uitgevers tot stand. Dezen hadden nog
weinig idee van een reële kostprijs en stelden zich daarom tevreden met
een lage prijs. Er bestonden wel tarieven, maar van handhaving kwam weinig terecht. Het optreden van bureaus die de advertentieruimte van bladen
pachtten en de rest van de ruimte met een aanzienlijk prijsbederf aan de
man brachten werd in kringen van de laatstgenoemden als een grote misstand ervaren. Het gevolg was dat de dagbladen een zwakke economische
positie hadden en dat had weer zijn weerslag op het algemene niveau van
de journalistiek. Verder vierde de gratis reclame in de krantenkolommen
hoogtij (Rooij, 1956, pp. 322-323).
De problemen op de advertentiemarkt leidden tot een reactie van de
56 Vaak bestaat het gevoel dat de verhouding 1:1 of 50 procent – 50 procent een ideale verdeling is van advertentie-inkomsten en inkomsten uit de lezersmarkt. Als argument voor deze
verhouding wijst Rooij op de grotere conjunctuurgevoeligheid van de advertenties ten
opzichte van de abonnementen bij het (moderne) dagbladbedrijf. Als gevolg hiervan zou
vermeden moeten worden, dat de advertentie-inkomsten een te groot deel van de totale
inkomsten gaan vormen. Het zou betekenen, dat een dagbladbedrijf meer kans loopt zijn
onafhankelijkheid in het zakelijke en redactionele beleid te verliezen, naarmate men meer
steunt op de inkomsten uit advertenties. De conjunctuurgevoeligheid van de advertenties in
de bladen is onderzocht door Van Neerven (1974). Deze ‘oeconomisch-geestelijke twee-eenheid’
die het dagblad is, betekende in Nederland niet dat het economische element belangrijker
werd dan het geestelijke. Om met Peereboom (1948, p. 85) te spreken: ‘De Nederlandse pers
bleef in het algemeen haar eigen ideeëlen standaard getrouw en weigerde af te dalen tot het
peil van een marktkoopman in dagelijksche lectuur.’ Hoewel de verhouding 1:1 als ideaal
wordt ervaren, konden de allerlei kranten in de loop van de twintigste eeuw en tot op de
dag van vandaag niet voldoen aan deze ‘norm’.
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uitgevers. J.H. Dieters, vanaf 15 augustus 1922 chef exploitatie bij het Algemeen Handelsblad, vertelde hierover in Ariadne (maart 1950, p. 92) dat een
advertentie die in één van de bladen geplaatst werd, de druppel was, die de
emmer liet overlopen. De tekst ervan luidde als volgt: ‘Te Koop Aangeboden: 10.000 advertentieregels in Het Vaderland tegen elk aannemelijk bod.’
In 1908 kwam het tot de oprichting van de vereniging De Nederlandsche Dagbladpers (NDP), waarin eind 1909 het overgrote deel van de
Nederlandse dagbladpers vertegenwoordigd was. Omstreeks 1908 telde
men in Nederland 74 dagbladen, met naar schatting 400.000 abonnees.57
De statuten van de NDP werden op 29 maart 1910 bij Koninklijk Besluit
goedgekeurd. Beoogd werd onder meer één gedragslijn te ontwikkelen
om paal en perk te stellen aan sluikreclame in de vorm van free publicity
(niet betaalde reclame-achtige mededelingen in redactionele kolommen).
Verder zou men elkaar kunnen informeren over adverteerders en advertentiebureaus die zich aan oneerlijke praktijken schuldig maakten. Daarbij
werd ook gedacht aan het geheel of gedeeltelijk verpachten van advertentieruimte aan advertentiebureaus. Bekende en gewaardeerde advertentiebureaus waren in de jaren kort na oprichting van de NDP ondermeer:
W.N.J. van Ditmar’s ‘Algemeen Advertentiebureau’ in Rotterdam en Den
Haag, Nijgh & Van Ditmar’s Uitg. Mij., Algemeen Advertentie-Bureau A.
de la Mar Azn. In Amsterdam en Allert de lange in Amsterdam. De nieuwe
bureau’s vielen vaak op door weidse namen, zoals ‘Internationaal Advertentiebureau voor Handel, Industriëele Handels- en Crediet-Vereeniging’. Dit bureau was feitelijk een bureau voor verkoop van premieloten
op afbetaling. Deze firma richtte in 1911 een door Meededeelingen aan de
leden [van de Nederlandsche Dagbladpers] als pseudo- of bastaard-advertentiebureau aangeduide zaak op onder de naam H. Grünfeld & Co, Algemeen Binnen- en Buitenlandsch Advertentiebureau, Annoncen-Spedition
– Advertising Agency – Agence de Publicité. Oogmerk was het via dit
bureau binnenhalen van een hogere korting (Hemels, 1983, p. 42, 59).
Op 7 juni 1910 van dat jaar verscheen het eerste nummer van het verenigingsorgaan van de NDP getiteld: Mededeelingen aan de Leden. In 1912
werd de vereniging De Nederlandsche Periodieke Pers (NPP) opgericht.
De houders van advertentiebureaus kregen op 15 oktober 1912 een eigen
vereniging: De Nederlandsche Vereeniging van Houders van AdvertentieBureaux. Vanaf het voorjaar van 1913 kreeg deze vereniging een eigen
orgaan: de Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging van houders van
Advertentie-Bureaux (Hemels, 1983; Rooij, 1956). De naam van de vereniging luidde vanaf februari 1917 Vereeniging van Erkende AdvertentieBureaux (VEA). Vanaf toen beschikte de VEA tevens over een eigen blad,
getiteld: Het Advertentiebureau. Officieel orgaan van de Vereeniging van Erkende
Advertentie-Bureaux.
De initiatiefnemers van de NDP noemden in een circulaire, waarin
de directeuren van de Nederlandse dagbladen werden uitgenodigd voor
de oprichtingsvergadering, een achttal actiepunten van praktische aard
57 NN. (1959, januari), p. 27.
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waarom samenwerking in ieders belang werd geacht.Twee ervan gaan over
advertenties. Het ene aandachtspunt werd als volgt omschreven: ‘Het vaststellen van één gedragslijn tegenover lieden, die in de couranten berichten wenschen geplaatst te zien, welke feitelijk advertenties zijn.’ De andere
actie betrof: ‘Het geven van informatiën omtrent adverteerders en advertentiebureaux, die zich aan oneerlijke praktijken schuldig maken.’ 58
Het laatste voornemen werd al snel verruimd, doordat de uitgevers tot
een regeling voor het gehele advertentiewezen wensten te komen. Al in
1912 hield een vooraanstaand lid van de vereniging een inleiding over
de positie van de bureaus. Hij formuleerde verschillende voorstellen die
gericht waren op de prijshandhaving (Rooij, 1956, p. 323). Op 5 november 1912 vond overleg plaats tussen de het bestuur van NDP, het voorlopige bestuur van de NPP en vijf advertentiebureaus over de vraag, hoe de
mistoestanden in het advertentiewezen uitgebannen zouden kunnen worden. De uitkomst van de bespreking was onzeker. Er werd een Commissie
van Advies voor beide verenigingen ingesteld, waarin ook de houders van
advertentiebureaus zitting namen. De voorzitter van de landelijke vereniging van advertentiebureaus, F. van Rhijn, en A.J.C Rouma werden tot
lid van de commissie benoemd. Hiermee kwam een regeling tussen de
advertentiebureaus enerzijds en de NDP en NPP anderzijds een stap dichterbij. De problematiek rond de marges van de te geven kortingen bleef de
gemoederen bezighouden.
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had de NDP het idee
dat de advertentiebureaus slechter begonnen te betalen. Het parool werd:
‘Boter bij de vis’. Aan bureaus die hun rekeningen niet regelmatig voldeden werd een aanmaning gestuurd. Uiteindelijk konden ze op een zwarte
lijst terechtkomen. Verder werd een ‘formulier’ opgesteld om advertentiebureaus te herinneren aan hun contractuele verplichtingen. De leden
van de Nederlandsche Vereeniging van Houders van Advertentie-Bureaux
hielden zich wel aan de gemaakte afspraken en betaalden ook stipt.
Op 29 december 1914 kwam een overleg opgang tussen de Nederlandsche Vereeniging van Houders van Advertentie-Bureaux, de NDP en
de NPP om te komen tot het vastleggen van regels voor een ‘behoorlijk
gevestigd’ advertentiewezen. F.J.M. Wierdels, van 1897 tot 1932 directeur van het dagblad De Tijd, kreeg het verzoek een ontwerp-regeling te
schrijven. Op Oudejaarsdag was hij er al mee klaar. In een gecombineerde
bestuursvergadering van de NDP en NPP op 26 januari 1915 werd het
ontwerp behandeld. Men had goed door dat het succes van de Regelen
bepaald werd door de mate van deelname van de betrokken partijen. Tijdens een tweede gecombineerde buitengewone ledenvergadering van de
NDP en NPP op 1 maart 1915 werden de Regelen door de leden van
beide verenigingen vastgesteld. Mondeling deden vijfentwintig leden de
toezegging dat ze bereid waren aan de regeling deel te nemen. De betrokken uitgevers waren toen nog niet bereid zich bij onderlinge afspraak wat
58 Revue der Reclame, januari 1959, p. 27.
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betreft het eigen prijsbeleid te binden. De voorschriften van 1915 hadden
een eenzijdig karakter: de uitgevers maakten uit wie ‘erkend’ konden worden en dus korting zouden krijgen.
In de Regelen voor het advertentiewezen van 1915 werd onder meer bepaald
dat de leden van de NDP en NPP uitsluitend aan erkende advertentiebureaus een vaste korting zouden verlenen. De bureaus konden de erkenning verwerven door aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het systeem
van het verpachten van advertentieruimte werd afgeschaft (Ariadne, januari 1967; Hemels, 1983, pp. 61-64). Vanaf de instelling van de Regelen voor
het advertentiewezen werden de meeste zaken die betrekking hadden op de
Regelen en de erkenning in het NDP-vakblad Mededeelingen aan de Leden
opgenomen. De Regelen werden door de leden van de NDP, de NPP en
door een aantal advertentiebureaus onderschreven.Van 22 september 1916
tot april 1923 verscheen hiervoor een nieuwe uitgave van de NDP en
NPP, namelijk Het Advertentiewezen. Hierin werd onder andere de officiële
lijst van erkende advertentiebureaus gepubliceerd (Hemels, 1983, p. 66).
Het erkenningensysteem bood aan beide partijen grote voordelen. De
leden van de NDP en NPP liepen minder risico tegen elkaar uitgespeeld
te worden dan voorheen, zodat ze zich verzekerd wisten van redelijke
inkomsten.Voor de leden van de landelijke vereniging van advertentiebureaus verbeterde de situatie op vergelijkbare wijze. Bovendien konden ze
zich nu tooien met het predicaat ‘erkend’ wat hun beroep meer status verleende. Van Baarle en Zeylstra (1964, p. 183) schrijven hierover: ‘Iemand
met twaalf ambachten en dertien ongelukken die vroeger de raad kreeg:
“Begin maar een advertentie-bureau, dat moet een goudmijntje wezen!”,
liet eenvoudig wat briefpapier drukken met het trotse opschrift reclame
adviseur; heel veel meer was er om “in de reclame te gaan” niet nodig.
Maar langzamerhand drong het tot dit soort figuren door, dat het met die
legendarische goudmijn zo‘n vaart niet liep en dat er voor de uitoefening
nog iets anders kwam kijken dan flux de paroles en gestaag café verkeer.’
In het Verenigingstijdschrift van de VEA, Het Advertentie Bureau, van
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augustus 193059 keek Wierdels met voldoening terug op het instellen van
de Regelen van 1915. Hij vatte in zijn terugblik nog eens samen waar het
volgens hem om ging. ‘Bij één kordaat besluit werden eens een goede
twee honderd leden, die als tusschen-persoon provisie van advertentiën
opstreken, de woestijn ingedreven. De secretarissen van gemeenten, ambtenaren der Departementen van Algemeen Bestuur, procuratiehouders en
andere bedienden van adverteerende firma’s, agenten van rijwielhandelaren, kappers, oberkellners, melkboeren, hadden hun “condities”. Flinke
bedragen aan advertentiën konden niet worden geïnd. Ten minste niet
door ons, wél door de tusschenpersonen.’ Aldus Wierdels in 1930.
De problemen werden door de Regelen voor het advertentiewezen niet
helemaal opgelost, onder meer omdat niet alle betrokkenen ze wensten te
ondertekenen. Bovendien ontstonden na verloop van tijd nieuwe inzichten, die ertoe leidden dat de Regelen tijdens het interbellum verschillende
malen herzien werden (1920, 1924, 1932 en 1935/36). Ook na de Tweede
Wereldoorlog zouden nog regelmatig aanpassingen van de Regelen wenselijk blijken. Bij alle wijzigingen van de Regelen bleef het tegengaan van
prijsbederf het hoofddoel.
Bij de Regelen van 1920 werden aan de erkenning niet alleen meer
plichten (leveren volgens een opgelegd kortingensysteem), maar ook
rechten verbonden. Dit laatste hield bijvoorbeeld toezicht op tarieven in,
evenals strafbepalingen bij overtredingen die voortaan niet meer uitsluitend golden voor de bureaus, maar ook voor de uitgevers. Bij de wijziging van de Regelen was een Commissie van Advies betrokken, bestaande
uit vijf directeuren van advertentiebureaus. De overeenkomst gold ook
voor de tijdschriftuitgevers voorzover die verenigd waren in de NPP. In
de reclamevakpers werd met gematigd optimisme op de nieuwe Regelen
gereageerd. ‘De beide Vereenigingen zijn nooit belust geweest op dwangmaatregelen en zijn dat nu nog niet. Zij doen liever een beroep op de zeer
59 Het Advertentie Bureau, augustus 1930, pp. 167-171. In het artikel wordt G.C.A. (Ger) Coppens, die op 23 juni 1930 op de leeftijd van 58 overleden was, door Wierdels herdacht.
Coppens had een actieve rol gespeeld bij het tot stand komen van de Regelen van 1915.
Wierdels kende Coppens goed hoewel hij hem wat uit het oog was verloren, nadat Coppens
zich na 1916 uit het actiever deel van het zakenleven had teruggetrokken en de leiding van
het bureau had overgedragen aan zijn zoon Han Coppens. Coppens was lid geweest van de
Commissie van Advies en voorzitter van de VEA.Verder was hij betrokken geweest bij het
ontstaan van het verenigingsorgaan Het Advertentie Bureau. De kop van dit blad was door
Coppens ontworpen.Volgens Wierdels had Coppens een eigen mening, die door hem niet
altijd gedeeld werd.Voor Coppens zou het advertentiebureau: ‘een Bureau van Raad en Bijstand voor den Adverteerder’, zijn, en ‘zoo’n beetje staan tegenover ons.’ Wierdels zag daar
aanvankelijk niet veel in. ‘In den tijd van onze beweging om te geraken uit de doode sleur
werd om de denkbeelden van den heer Coppens wel wat gelachen. Er viel zooveel te doen!
Uit onze bladen moesten allerlei vriendelijkheidjes worden weggeruimd, die feitelijk advertentiën waren en niets opbrachten, omdat zij onder den redactioneelen inhoud der courant
waren opgenomen. Ook hadden de meesten onzer hun kracht gezocht in het verlagen van
de prijzen. Deze moesten in de hoogte worden gedreven. Wat de heer Coppens verkondigde, noemde menigeen theorie.Thans weten wij wel beter. Ieder flink advertentie-bureau
legt zich toe op die theorie vol praktijk.’ De tijd was aanvankelijk dus nog niet rijp voor de
ideeën van Coppens. Maar later, toen de problemen binnen de dagbladpers onder controle
waren, kwamen de ideeën van Coppens Wierdels niet meer zo vreemd voor.
146

weinige leden, die tot nu toe zijn blijven weigeren mede te werken, opdat
deze zullen inzien, dat hetgeen voor allen goed is, voor hen niet nadelig
kan wezen. Zij doen dit liever dan enkel een kans aan te grijpen om hen
te dwingen mede te gaan, òf hen tegenover zich te zien stand houden,
wat aan hen groote moeilijkheden zou veroorzaken.(…) Al zou er nog wel
eens een uitgever door de mazen glippen.’60
In 1920 werd vastgehouden aan het beginsel dat de Regelen niet door
alle betrokkenen gezamenlijk werden vastgesteld. Dit bleef voorbehouden
aan beide uitgeversverenigingen. Met de VEA werd dus geen overeenkomst gesloten. De Regelen werden eenzijdig opgelegd aan de advertentiebureaus. Veel uitgevers bleven na 1920 hoge kortingen rechtstreeks
aan adverteerders geven, hoewel met de Regelen juist beoogd werd tot
een prijshandhaving in plaats van prijsbederf te komen. Verder moesten
de boekhandelaren, die nog steeds als tussenpersoon optraden, een stapje
terug doen. Ze mochten nog maar een beperkt aantal advertenties van
derden tegen provisie opgeven. Hierbij kan men denken aan familieadvertenties en ‘losse’ advertenties. Deze advertenties mochten niets te maken
hebben met beurs, handel en nijverheid. De Regelen van 1920 werden
in 1922 ondertekend door 42 dagbladen, dat wil zeggen de helft van het
aantal in de NDP vertegenwoordigde kranten. Het bestuur van de NDP
liet blijken, er spijt van te hebben dat de Regelen in 1915 alleen bindend
verklaard waren voor de erkende advertentiebureaus en niet voor alle in
de NDP verenigde uitgevers van dagbladen.
Op 1 februari 1924 werd een nieuwe, verder aangescherpte, versie van
de Regelen van kracht. De (dag)bladen moesten zich aan de gedeponeerde
tarieven houden en het werd de bureaus verboden, retourcommissie aan
de adverteerders te geven. De beperkte controle op de naleving van de
Regelen bleef een zwak punt.Vanaf 15 december 1927 werd gewerkt aan
een nieuwe versie van de Regelen. Op 20 juni 1929 werden de gewijzigde
Regelen bekrachtigd door de leden van de NDP. Hierop volgden onderhandelingen met de erkende bureaus. Intussen bestonden er tijdelijk twee
verenigingen voor die sector. Naast de VEA was in november 1929 het
Instituut voor Service-Advertentie-Bureaus opgericht. De onderhandelingen over de nieuwe Regelen resulteerden in 1930 in drie conceptversies, en wel één voor elke vereniging. Een nieuwe commissie bereikte een
compromis. Het hield in dat de erkende bureaus een vertegenwoordiging
zouden krijgen in de Uitvoerende Raad en de Raad van Beroep. Op 1 juli
1932 traden de nieuwe Regelen in werking, nadat alle drie organisaties
ermee ingestemd hadden. De erkende bureaus accepteerden de Regelen
voor de periode van een jaar. De NPP was als deelnemer in de Regelen
afgevallen. De reden was dat onvoldoende leden accoord wensten te gaan
met de nieuwe versie. Op verzoek van de VEA werden op 15 januari 1936
nog kleine wijzigingen aangebracht. Deze hingen samen met deloyale
concurrentie van buitenlandse bureaus en hun Nederlandse filialen. Op 1
maart 1936 hadden veertig dagbladen de Regelen ondertekend. Hoewel
60 Ariadne, April 1983, p. 24.
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de meeste leden van de NDP zich aan de Regelen verbonden hadden,
waren nog steeds niet alle dagbladondernemers vertegenwoordigd. De
Regelen met als grondslag de Regelen van 1915 bleven tot in de bezettingsjaren van kracht. Pas in De Regelen van 1948 werd een afspraak over
prijshandhaving opgenomen. De korting werd vastgesteld op vijftien procent van de bruto-advertentieprijs.Voorheen kon de korting variëren van
tien tot vijfentwintig procent en soms meer (Rooij, 1956, pp. 322-330;
Hemels, 1983, pp. 60-68, 105-108).
Voor de verschillende partijen was het van belang dat er voldoende
deelname aan de regelen was en dat de ondertekenaars zich aan de afspraken hielden. Als één van beide partijen, de uitgevers van dag- en periodieke bladen aan de ene kant en de advertentiebureaus aan de andere kant,
collectief geweigerd had de Regelen te ondertekenen, dan was er niets van
terecht gekomen. Hetzelfde geldt voor de naleving. Indien de Regelen op
grote schaal ontdoken zouden zijn, dan hadden ze net zo goed niet ondertekend hoeven te worden. Dat de Regelen, zij het niet zonder problemen,
toch een succes bleken, maakt duidelijk dat de problemen van beide partijen met de adverteerders er goed mee opgelost konden worden. Belangrijk hierbij is dat de drie brancheorganisaties (NDP, NPP en VEA) door de
uitgevers dagbladpers, hun collega’s van de periodieke pers en de houders
van advertentiebureaus serieus genomen werden. Deze positieve houding
leidde tot een groeiende deelname aan de Regelen.
Het ledental van de NDP liep op van 58 in 1911 tot 68 in 1950. Ze
vertegenwoordigden 69 en 60 zelfstandige dagbladen (Hemels, 1983, p.
51, 280). De toename van het aantal erkende advertentiebureaus was ook
aanzienlijk, zodat de oprichting van de verenigingen en de instelling van
de Regelen een succes genoemd mogen worden. Dit blijkt ook uit het
feit dat de adverteerders zich eveneens gingen organiseren in de Bond van
Adverteerders (BvA). Deze organisatie dateert van 6 mei 1919 (Hemels,
1983, pp. 74-75).
Ondanks alles is het opvallend dat een aantal advertentiebureaus zich
wist te handhaven zonder het predicaat ‘erkend’ te hebben. Hiervoor
kunnen verschillende redenen aangevoerd worden. Allereerst bestond de
mogelijkheid de Regelen te ontduiken.Vooral in het begin en in moeilijke
tijden, zoals crisisjaren, is dit voorgekomen. Bovendien konden dergelijke bureaus zaken doen met uitgevers die de Regelen niet onderschreven hadden. Ook bestond de mogelijkheid dat niet erkende bureaus hun
advertenties via erkende advertentiebureaus lieten plaatsen in titels waartoe ze niet rechtstreeks toegang hadden. Dit laatste betekende wel dat ze
een groot deel van de inkomsten (de korting) aan deze bureaus moesten
afstaan (Kagie, 18 mei 1985).Verder werd in sommige gevallen een ontheffing aan een bureau verleend. Doorgaans gebeurde dit, omdat de toekenning ervan geen gevaar voor een ondermijning van de Regelen betekende
en de uitgevers de extra-inkomsten niet graag wilden missen.
Mede door het succes van de Regelen kwam de reclamewereld in beweging. Men was gewend elkaar op de prijs te beconcurreren. Maar de tijd
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dat dit mogelijk was, werd met de invoering van de Regelen geleidelijk
aan afgesloten. De advertentiebureaus konden zich voortaan alleen nog
van elkaar onderscheiden door een betere dienstverlening in brede zin.
P.H. Ritter jr. schreef er in het jubileumboek van het Rotterdamse bureau
Knol het volgende over: ‘De service idee, het immer dieper doordringende
begrip, dat het zakenleven een dienst inhoudt aan het publiek, is één van
de essentiële aanleidingen geweest om de kunst te brengen in de reclame.
De teeken- en schilderkunst, maar ook de literaire. De literator, die zich
tot een bondige aanprijzing van een product, dat hij goed en degelijk en
behoorlijk acht, neerzet, pleegt geen verraad aan zijn Muze’ (Ritter jr,
1931, p. 53). De introductie van kunstenaars in de reclame gaf aanleiding
tot een discussie over de vraag of de kunst in dienst gesteld moest worden
van de reclame of omgekeerd. De discussie werd beslecht in het voordeel
van het standpunt van degenen die kunst dienstbaar wilden maken aan de
reclameboodschap.
Rond 1920 kwam de reclame in een nieuwe fase. De bureaus konden zich nu vooral staande houden door meer vakkennis in te brengen.
Opdrachtgevers verwachtten adviezen met betrekking tot de keuze van
het medium, de vormgeving en de inhoud van de reclame. De eerste
aanzetten tot reclame voor andere reclame-uitingen zijn rond dezelfde
tijd vast te stellen. Men had aanvankelijk vooral geprobeerd het gebruik
van het adverteren te stimuleren. Dit betekende echter niet dat andere
reclame-uitingen geen toepassing hadden gevonden. De verruiming van
het werkterrein van de advertentiebureaus voltrok zich geleidelijk aan.
Naast het advertentiebureau kwam het reclamebureau tot ontwikkeling.
5.3 Terugblik op de ontwikkeling in het buitenland en in Nederland
De fase van de voorlopers van het advertentiebureau in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland liep chronologisch tamelijk ver uiteen voor
de drie landen. Het advertentiebureau heeft in Duitsland een mogelijke
voorloper gehad in de vorm van het Intelligenzkantoor. Dergelijke kantoren zijn voor het eerst in Frankrijk ontstaan, en wel in de zeventiende
eeuw. Maar ze bestonden ook in andere Europese landen waaronder
Engeland. Kenmerkend voor deze kantoren was dat ze onder staatscontrole stonden. Ze kregen van de toenmalige overheden het exclusieve
recht om te bemiddelen bij het plaatsen van advertenties. Daarom was er
geen sprake van vrije concurrentie. Heuer (1935) gebruikt de verwijzing
naar het bestaan van het Intelligenzkantoor in de functie van bemiddelaar
bij de plaatsing van advertenties om ze als voorganger van het advertentiebureau te kunnen opvoeren. Reinhardt (1993) stelt daar tegenover dat het
ontbreken van de vrijheid om een dergelijk kantoor te beginnen, betekent
dat het niet als een voorloper van het advertentiebureau gezien mag worden. In Nederland en in de Verenigde Staten bestond geen Intelligenzkantoor. In Duitsland liep de fase van de ‘voorlopers’ tot ongeveer 1865.
In Nederland hielden verschillende beroepsgroepen zich gedurende
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een groot deel van de negentiende eeuw bezig bij het bemiddelen van
advertenties. Gewezen is op postdirecteuren, boekhandelaren, agenten van
krantenuitgevers, notarissen, makelaars en persbureaus. In de tijd van de
voorlopers, die in Nederland liep tot ongeveer 1880, werd advertentiebemiddeling doorgaans nog als nevenactiviteit uitgeoefend. Er bestonden al
wel enkele bureaus, maar het heeft er alle schijn van dat deze hun werkzaamheden naast een boekhandel uitoefenden. In de Verenigde Staten zijn
hoogstwaarschijnlijk postmeesters en freelance advertentie-acquisiteurs
aan de advertentiebureaus voorafgegaan. Daar liep deze eerste fase tot
ongeveer 1870.
De zegelbelasting op dagbladen en advertenties speelde in de drie landen een verschillende rol. In Nederland wisten verschillende kranten
(het Algemeen Handelsblad, Het Nieuws van den Dag) te profiteren van de
afschaffing van het dagbladzegel en advertentiezegel. In de Verenigde Staten was de Stamp Act al in 1765 afgeschaft, zodat de zegelbelasting daar
geen belemmerende rol bij het adverteren in de kranten in de negentiende
eeuw gespeeld heeft (Luykx, 1978). In Duitsland was de rol van het advertentiezegel ook beperkt. Als er al sprake was van invloed, dan was deze
vooral lokaal, omdat het dagbladzegel niet in alle Duitse staten ingevoerd
was.
Na de afschaffing van het dagblad- en advertentiezegel in 1869 nam het
aantal dagbladen in Nederland toe.Van een sterke toename van het advertentievolume was niet over de gehele linie sprake. De afschaffing van de
zegelbelasting leidde er vooral toe dat de dagbladen aan kwaliteit wonnen. Soms werden ze goedkoper waardoor ze voor grotere groepen lezers
bereikbaar werden. Voor adverteerders betekende de afschaffing niet altijd
dat het adverteren bij alle dagbladen goedkoper werd. Dit gold bijvoorbeeld voor de NRC. Adverteerders konden vooral profiteren van een groter aantal (nieuwe) dagbladen die zich soms tot nog niet eerder te bereiken
doelgroepen richtten. Het Nieuws van den Dag wist zich succesvol als een
goedkoop dagblad te profileren. Dit nieuwe type dagblad slaagde erin
grote groepen lezers aan zich te binden en dat bleek voor veel adverteerders aantrekkelijk te zijn. De advertentiebureaus konden in Nederland uiteindelijk dus toch ook profiteren van de afschaffing van de zegelbelasting.
Het eerste advertentiebureau in Nederland ontstond in 1826 uit de
boekhandel Wijt en Zoonen. Nederland ging hiermee de Verenigde Staten (1843) en Duitsland (1856) voor. Internationaal gezien was Nederland
hiermee één van de eerste landen waar een advertentiebureau tot ontwikkeling kwamen. R.F. White & Son uit Engeland ontstond in 1800 en
wordt doorgaans beschouwd als het eerste bureau ter wereld.
Het eerste advertentiebureau in de Verenigde Staten was dat van Volney
B. Palmer. Het ontstond in 1843. Palmer wist gebruik te maken van een
gat in de markt. Bij veel adverteerders bestond een gebrek aan inzicht in
de mogelijkheden om te adverteren. Palmer zorgde ervoor dat de advertenties op het juiste moment in de door zijn opdrachtgevers gewenste
bladen geplaatst werden.Verder droeg hij zorg voor de financiële afhandeling.Van advies was nauwelijks sprake. Palmer kreeg vrij snel verscheidene
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navolgers. Sommige oud-medewerkers leerden het vak bij hem en begonnen voor zichzelf. Maar er ontstonden ook nieuwe bedrijven die niet tot
de bestaande kring behoorden. De advertentiebureaus ontstonden in verschillende grote steden in de Verenigde Staten, zoals Chicago, New York,
Boston, Philadelphia en Washington.
In de Verenigde Staten ontstonden twee typen advertentiebureaus,
namelijk de special agents die veelal exclusief voor één of soms enkele kranten werkten, en de general agents die voor alle kranten werkten. Het eerste
type advertentiebureaus ontstond op initiatief van de krantenuitgevers die
op deze wijze hoopten een extra bron van advertentie-inkomsten aan te
boren. In de praktijk was de scheidslijn tussen beide typen bureaus niet
altijd even duidelijk. Veel special agents breidden hun werkterrein uit en
werden general agent. De eerste advertentiebureaus verdienden hun geld
doordat ze van de krantenuitgevers korting kregen op advertenties die ze
bij hen aanboden. De omvang van de korting is steeds voorwerp van discussie geweest. Een aantal bureaus ging ertoe over advertentieruimte van
sommige bladen te pachten, om die vervolgens in stukjes door te verkopen
aan adverteerders. De periode waarin de advertentiebureaus overwegend
optraden als bemiddelaars voor advertenties duurde in de Verenigde Staten
tot het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw.
In Duitsland begon Ferdinand Haasenstein, iets later dan Palmer in de
Verenigde Staten, namelijk in 1855, met zijn bureau. De dienstverlening
van Haasenstein, die al snel ging samenwerken met Adolf Vogler, was vergelijkbaar met die van de bureaus in de Verenigde Staten. In Duitsland was
sprake van een tweetal ontwikkelingen binnen de wereld van de advertentiebureaus. Er ontstonden enkele heel grote bureaus die elkaar fel beconcurreerden om marktleider te kunnen worden. Deze bureaus hadden een
netwerk van bijkantoren in veel Duitse steden en soms ook in het buitenland. Daarnaast ontstonden veel kleinere advertentiebureaus met doorgaans maar één en soms enkele bijkantoren. Haasenstein & Vogler werd
rond 1890 als leidend bureau door Rudolph Mosse voorbij gestreefd.
Mosse ondervond vanaf ongeveer 1900 sterke concurrentie van August
Scherl. De strijd werd beslecht door de financiële problemen van Scherl
in 1911, waardoor deze gedwongen werd zijn advertentiebedrijf te verkopen. Rond 1914 ontstond een heftige machtsstrijd tussen de door Alfred
Hugenberg opgerichte Ala en Mosse. Deze machtsstrijd werd uiteindelijk
gewonnen door Ala. In 1934 werd Ala overgenomen door de NSDAP.
Mosse en Scherl wisten beiden een imperium van verschillende media
op te bouwen en daarvan maakten de advertentiebureaus deel uit. De
oprichters van Haasenstein & Vogler waren werkzaam geweest bij kranten en toen op het idee gekomen een advertentiebureau te beginnen. Ala
ontstond vanuit de politiek, gesteund door grootindustriëlen uit ontevredenheid met de bestaande bureaus. De ontwikkeling in Duitsland onderscheidt zich van die in de Verenigde Staten en Nederland door een relatief
grote betrokkenheid van de politiek bij de ontwikkelingen in de advertentiewereld. De hoogtijdagen van het advertentiebureau waren in Duitsland
van 1865 tot 1920.
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In Nederland ontstond het eerste bureau Wijt en Zoonen in 1826.Vervolgens duurde het bijna veertig jaar voordat Nijgh in 1846 en vanaf 1864
samen met Van Ditmar met hun bureau begonnen. Beide bureaus ontstonden in Rotterdam. Pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw,
toen het aantal dagbladen na de afschaffing van het dagbladzegel toenam,
groeide de advertentiemarkt dusdanig dat er plaats kwam voor een aantal nieuwe bureaus. Rond 1880 ontstonden ineens verschillende bureaus
waaronder De la Mar. Dit bureau zou zich ontwikkelen tot het leidende
bureau in Nederland tot 1940. Het bleek ook een broedkamer te zijn voor
talent. Verschillende werknemers begonnen voor zichzelf, nadat ze ervaring bij De la Mar opgedaan hadden.
De honorering van de advertentiebureaus hield de gemoederen in alle
drie landen voortdurend bezig. In Nederland hebben de Regelen van het
Advertentiewezen vanaf 1915 en de ermee samenhangende erkenningen
bijgedragen aan een regulering van de vergoedingen. De periode vanaf
1880 – toen er ineens diverse advertentiebureaus bij kwamen en het leiding geven aan een dergelijk gespecialiseerd bureau een hoofdberoep werd
– tot 1920 vormde de tijd van de hoogtijdagen van het advertentiebureau
in Nederland.
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Deel C.

De overgang naar het reclamebureau
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Hoofdstuk 6

Focus op vorm en inhoud van de reclameboodschap
in het buitenland

6.1 Inleiding
Tijdens de fase waarin het reclamebureau tot ontwikkeling kwam, verschoof de focus van de bureaus voor advertentiekruierij naar de vorm en
inhoud van reclameboodschappen. In de Verenigde Staten, Duitsland en
Nederland vond deze ontwikkeling niet op hetzelfde moment plaats. In
de Verenigde Staten loopt deze overgangsperiode van ongeveer 1890 tot
1920, in Duitsland van 1900 tot 1960 en in Nederland van 1920 tot 1960.
De periode na 1940 wordt buiten beschouwing gelaten, omdat dit buiten
het bestek van dit proefschrift valt. In dit hoofdstuk staan de Verenigde Staten en Duitsland centraal. In hoofdstuk zeven wordt de ontwikkeling in
Nederland behandeld. Verder zal in dat zevende hoofdstuk een terugblik
op de ontwikkeling in de drie landen gegeven worden.
De aandacht gaat vooral uit naar de sleutelfiguren binnen de reclamebureaus: de oprichters en de tekstschrijvers. Belangrijke persoonlijkheden uit
de Amerikaanse reclamewereld, zoals de uitgevers Cyrus Curtis en Joseph
Pulitzer, de tekstschrijvers John Kennedy, Claude Hopkins, Elmo Calkins en Theodore MacManus en bureau-eigenaar Albert Lasker, passeren
de revue. In de Duitse reclamewereld speelden bureaus als die van Mosse,
Scherl en niet in de laatste plaats het bureau Ala een centrale rol, zodat
zij speciale aandacht krijgen. Tekstschrijvers traden daar nog minder op de
voorgrond. In dit hoofdstuk staan de volgende subvragen centraal:
• Wie waren de belangrijkste sleutelfiguren in de ontwikkeling van
advertentie- naar reclamebureau?
• Hoe verliep deze ontwikkeling?
• Welke bijdrage leverden deze sleutelfiguren?
• Hoe verdienden de bureaus hun geld? Kwam daar verandering in?
• Welke rol speelden de brancheorganisaties in deze fase voor de ontwikkeling van het reclamemaken in deze fase?
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6.2 Verenigde Staten
De reclame wint terrein: de eerste copywriters
In de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw kende de Verenigde Staten nog weinig grootadverteerders. De belangrijkste adverteerders waren te vinden onder fabrikanten van patentgeneesmiddelen,
patentverkopers, grote plaatselijke adverteerders zoals John Wanamaker, en
een handjevol fabrikanten zoals Fairbanks, Royal Baking Powder, Singer,
Steinway en Sapolio. Veel zakenmensen en vennootschappen beschouwden reclame maken eigenlijk als iets onwaardigs. En waarom zou je er
dan geld aan uitgeven? (Wood, 1958, p. 247). Tot de jaren tachtig van de
negentiende eeuw leidde de reclame hierdoor een tamelijk marginaal
bestaan. De meeste reclamebudgetten waren nog bescheiden met uitzondering van die van patentmedicijnen. De meeste advertenties hadden
het karakter van een geheugensteuntje. Ze waren niet veel meer dan ‘een
kale weergave van de feiten’. Volgens commentatoren uit die tijd konden
ondernemers het beste hun eigen advertenties schrijven. Dit wordt geïllustreerd door een advertentie uit een blad van Rowell uit 1872 waarin
de volgende zin staat: ‘The man who cannot do this is not fit to advertise’
(Pope, 1983, pp. 133-134).
De eerste belangrijke adverteerders die behoeften kregen aan bekwame
copywriters voor het schrijven van advertenties waren warenhuizen.
Hun marktgebied groeide door de opkomst van het openbaar vervoer en
bovendien breidden ze hun assortiment uit. De warenhuizen wilden hun
nieuwe klanten buiten het oorspronkelijke marktgebied ook laten weten
welke aanbiedingen ze hadden. Eén van de eerste succesvolle copywriters
was John Powers die in 1880 in dienst kwam bij de warenhuisketen van
John Wanamakers in Philadelphia. Powers had de aandacht van Wanamakers getrokken door een advertentie voor Wilcox & Gibbs-naaimachines
in Engeland (Pope, 1983, pp. 134-135). De stijl van Powers ging uit van
het gezond verstand. Hij schreef directe en feitelijke teksten. Het beklemtonen van het belang van feiten in plaats van de vorm kwam mede door
Powers in de mode. Powers verwoordde het zelf als volgt: ‘The first thing
one must do to succeed in advertising is to have the attention of the reader.
The next thing is to stick to the truth, and that means rectifying whatever’s
wrong in the merchant’s business. If the truth isn’t tellable, fix it so it is.
That is all about all there is to it’ (Fox, 1984, p. 28). Geholpen door de
reclame van Powers wist Wanamaker de omzet binnen een paar jaar te vergroten van vier miljoen dollar tot acht miljoen dollar per jaar.
De relatie van Wanamakers met Powers was moeizaam. Powers was
namelijk een zeer onafhankelijke persoonlijkheid die zich door niemand iets liet zeggen. Hij nam geen opdrachten aan, ook niet van zijn
baas. Wanamaker zij eens tegen hem: ‘You are the most imprudent man I
ever saw.’ Uiteindelijk verloor Wanamaker in 1883 zijn geduld met Powers
en ontsloeg hij hem. Een jaar later, in 1884, nam hij hem weer in dienst
om hem in 1886 definitief te ontslaan. Powers zette zijn carrière voort
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als freelance copywriter en dat bleek zeer lucratief te zijn. Hij vroeg bij
zijn opdrachten totale vrijheid tegen een honorarium van honderd dollars
per dag. Bij Wanamakers werd Powers opgevolgd door Manly Gillam die
advertenties bleef schrijven in de stijl van Powers (Fox, 1984, pp. 26-27).
Volgens Wanamakers werd de stijl van Powers in 1890 landelijk zeker door
vijftig winkels geïmiteerd.
Gilliam schatte in 1899 dat de twintig grootste winkels in New York
en Chicago ongeveer 1.7775.000 dollar aan adverteren uitgaven. De twee
grootste winkels,Wanamakers en Siegel-Cooper uit New York, zouden elk
300.000 dollar aan reclame besteed hebben. Daarmee schaarden ze zich
rond het einde van de negentiende eeuw onder de grootste adverteerders
in de Verenigde Staten (Pope, 1983, p. 135).
Overigens bleven de meeste schrijvers van advertenties in de tijd van
Powers anoniem. Een grote groep onbekenden schreef in de jaren zeventig
en tachtig van de negentiende eeuw sentimentele gedichtjes en slagzinnen
voor advertentiekaartjes. Deze werden verkocht aan detaillisten, warenhuizen, fabrikanten en iedereen die maar overtuigd kon worden van het nut
ervan. Deze tekstschrijvers wisten nooit de reputatie van Powers, Gillam,
Harte, Charles Austin Bates, Fowler of Hebbard te bereiken.
De transformatie van advertentiebureau tot reclamebureau: 1890-1920
Vanaf het laatste decennium van de negentiende eeuw tot de jaren twintig
van de twintigste eeuw voltrok zich in de Verenigde Staten de overgang
van spacebroker naar reclamebureau. In een periode waarin de advertentiebureaus nog als spacebroker opereerden, werden de advertentieteksten
door de adverteerder zelf geschreven. Maar rond 1890 begonnen sommige
adviseurs er al op aan te dringen, professionele tekstschrijvers aan te werven: alleen zij zouden goede reclameteksten kunnen schrijven. Een voorbeeld hiervan wordt verwoord in een hoofdartikel in Printers’ Ink getiteld:
‘Hints on Preparing Advertisements’. Hierin wordt geadviseerd toch
vooral een tekstschrijver in dienst te nemen (Laird, 1992).
Toen de strijd om de klant heviger werd, ontstond bij adverteerders
meer behoefte aan stijlvolle reclame-uitingen (Marchand, 1985). Veel
bureaus realiseerden zich dat het tekstschrijven en vormgeven van groot
belang begon te worden en dat dit kansen bood hun dienstverlening uit te
breiden. Rond het laatste decennium van de negentiende eeuw vond een
tweedeling plaats binnen de wereld van de ‘advertising agencies’. De eerste
groep bureaus plaatste alleen maar advertenties met teksten die door anderen aangeleverd werden. Een tweede groep bureaus ging een inhoudelijke
bijdrage aan advertenties leveren. De tweede categorie bureaus won sterk
aan belang. Het reclamebureau ontwikkelde zich tot de partner van de
adverteerder. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat in 1917 al rond de
95 procent van de landelijke reclame via de full-service reclamebureaus
liep (Pope, 1983, p. 144).
Tussen de advertentiebureaus ontstond aan het einde van de negentiende eeuw een concurrentiestrijd rond het aanbieden van hun exper156

tise bij het maken van advertenties voor potentiële klanten. De bureaus
gingen de afdelingen met tekstschrijvers en vormgevers verder uitbreiden
om de gespecialiseerde dienstverlening aan hun klanten te kunnen bieden. Reclame-professionals beweerden dat zij alleen over de deskundigheid beschikten om reclame-campagnes vorm te geven en uit te voeren
(Laird, 1992). De klanten van de bureaus gingen er steeds meer toe over,
hun reclame-afdelingen klein te houden om zo geen dure doublures te
creëren (Marchand, 1985, p. 39). Hierbij werd ervan uitgegaan dat het
goedkoper was expertise van buitenaf in te kopen dan zelf personeel in
dienst te nemen.
De precieze taakverdeling was onderwerp van onderhandeling. Het
resultaat ervan varieerde van bedrijf tot bedrijf. Doorgaans leverde de
reclameafdeling van het betrokken bedrijf productkennis. Ook hadden de
medewerkers van deze afdeling van oudsher ervaring met het verkopen
van producten. Het reclamebureau bracht kennis van de media en van de
klanten in. Aan het einde van de jaren twintig van de twintigste eeuw vertrouwden de meeste grote adverteerders niet alleen op de reclamestrategie van hun reclamebureau, maar ook op de gedetailleerde invulling van
hun advertenties (Marchand, 1985). In de Verenigde Staten sloegen Lord
& Thomas, N.W. Ayer & Son, Pettingill & Co en J. Walther Thompson als
eerste bureaus de weg naar het moderne servicebureau in. Zij ontwierpen hele reclameplannen, maakten zelfstandig marktanalyses en beperkten
zich niet meer tot de uitvoerende taken. Deze taakverandering hing nauw
samen met het soort reclame dat gemaakt diende te worden. De reclame
voor het merkartikel werd belangrijk, waardoor het noodzakelijk werd
effectieve merken te ontwerpen en slagzinnen te bedenken. Bij adverteerders ontstond steeds vaker het idee dat ze daar zelf niet meer toe in staat
waren (Redlich, 1935, pp. 85-86).
Hoewel de meerderheid van de grote landelijke adverteerders van de
diensten van reclamebureaus gebruik maakte als het om het vervaardigen van hun reclameboodschappen ging, gold dit niet voor alle bedrijven.
Enkele grote reclamemakers waren geen voorstander van het inzetten van
een reclamebureau bij het maken van hun reclame. Een voorbeeld hiervan was Royal Baking Powder, de grootste adverteerder in de landelijke
dagbladen in het laatste decennium van de negentiende eeuw. Deze fabrikant van bakpoeder gaf in 1893 ruim een half miljoen dollar aan advertenties uit, verdeeld over ongeveer 14.000 publicaties. De reclamemanager
van Royal Baking Powder gaf er de voorkeur aan de reclame door zijn
eigen reclameafdeling te laten maken. Deze bestond uit ongeveer 55 personen. Het geval van Royal Baking Powder stond niet op zichzelf. Sommige kapitaalkrachtige ondernemers besloten zelf een reclamebureau op
te zetten omdat vervolgens onder hun directe aansturing te laten werken.
Een voorbeeld hiervan was C.W Post van Postum61. Hij verdacht reclamebureaus ervan kleinere klanten te subsidiëren op kosten van de grotere.
61 Postum was de fabrikant van een drank die gebaseerd was op geroosterd graan. Het product
werd verkocht als een vervanging voor koffie.
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Post zette daarom een ‘in-house’-bureau onder leiding van F.C. Grandin
op. Hij eiste van uitgevers dat deze de korting aan het bureau van Grandin
zouden geven. Een ander voorbeeld was Procter & Collier dat tot na de
Eerste Wereldoorlog nauw verbonden bleef met de zeepmaker Procter &
Gamble. De banden waren in de genoemde gevallen bijzonder hecht, hoewel Procter & Collier ook reclame verzorgde voor andere cliënten.
Aan het einde van de negentiende eeuw ontstonden in de Verenigde
Staten nog andere alternatieven voor het inschakelen van reclamebureaus. Zo ontstond vanaf de jaren negentig de ‘readymade copy service’,
een dienst die gericht was op detaillisten. Een voorbeeld hiervan was de
American Press Association die vellen met twaalf advertenties aan winkeliers verkocht, waarop deze alleen nog hun naam en adres hoefden in te
vullen. Hierna konden de vellen naar de lokale bladen verstuurd worden.
Sommige uitgevers boden grotere nationale adverteerders gratis advies aan
over de wijze waarop een advertentie opgesteld diende te worden. Maar er
waren ook freelance tekstschrijvers, zoals John Powers en John E. Kennedy,
die hun diensten aanboden aan iedereen die ervoor wilde betalen (Pope,
1983, pp. 148-149).
Het tijdschrift: medium voor landelijke reclame vanaf de jaren tachtig
In de jaren tachtig van de negentiende eeuw kregen de belangrijkste reclamebemiddelaars steeds meer belangstelling voor reclame in tijdschriften.
De tijdschriftuitgever Scribners was zeer succesvol op dit terrein. Daardoor werden ook andere op het idee gebracht tijdschriftreclame in te gaan
zetten. Gedurende de jaren zeventig tot negentig was Youth’s Companion
bijzonder succesvol. Medewerkers van dit tijdschrift hielden zich al bezig
met het schrijven van reclameteksten en met het plannen van reclame,
toen de reclamebemiddelaars nog hoofdzakelijk makelaars in advertentieruimte waren. Ook vonden ze een goede vormgeving al belangrijk.
De verkoop van advertentieruimte stond niet langer centraal, maar het
product ging deze positie innemen. Er werd gewerkt aan een product
waarvoor men zowel de producent als de adverteerder wilde winnen.
Reclameontwerpen lagen bij deze eerste generatie reclametekstschrijvers
aan de reclame ten grondslag. De door hen toegepaste methode werd in
de jaren negentig ook wel als prepared copy aangeduid. Deze aanpak vond
navolging bij John Adams Thayer en Thomas Batner, toen zij in dienst traden van Cyrus H.K. Curtis (1850-1933), die een prominente rol speelde
bij de opkomst van de moderne tijdschriften in de Verenigde Staten.
Curtis is in zijn jeugdjaren afwisselend advertentieacquisiteur en krantenuitgever geweest. Zijn eerste blad, The People’s Ledger, (1872) mislukte.
Maar hij gaf niet op. In 1879 begon Curtis met 2.000 dollar die hij leende
van zijn zwager met een nieuw blad, de Tribune and Farmer, waarmee hij
zich vooral op boeren richtte. In dit (vak)tijdschrift werd een speciale
rubriek voor vrouwen gereserveerd, met als kop ‘Women at home’. Deze
rubriek ontwikkelde zich eerst tot een bijlage en later tot het zelfstandige blad: Ladies Home Journal. Na een jaar had dit vrouwentijdschrift een
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oplage van 50.000. Dit aantal verdubbelde na een reclame-campagne van
het advertentiebureau van Ayer. Na nog meer reclame-campagnes groeide
het blad door tot een oplage van 400.000.
Kort na de oprichting van zijn uitgeverij begon Curtis grootschalig
reclame te maken in vrouwentijdschriften, religieuze bladen en algemene
tijdschriften. In het midden van de jaren negentig was Curtis met een
jaarbudget van 200.000 dollar één van de grootste adverteerders van de
Verenigde Staten. Hij stelde dat hij ondernemers wilde stimuleren in zijn
bladen te adverteren door zelf het goede voorbeeld te geven (Fox, 1984,
pp. 32-34). Zijn geweldige successen zijn terug te voeren op het feit dat
hij het belang van reclame als afzetmethode vroegtijdig onderkende (Redlich, 1935, pp. 78-79; Fox, 1984, pp. 32-34). Toen Curtis, die het tot multimiljonair bracht, eens gevraagd werd waarom hij zo succesvol was, zij hij:
‘Advertising’. (…) ‘That’s what ever I am (…) I use up my days trying to
find men who can write an effective advertisement’ (Fox, 1984, p. 32). Zelf
was Curtis overigens geen begaafd schrijver of redacteur. Zijn kracht lag
in het vinden van getalenteerde medewerkers. Bovendien was Curtis een
pionier op het gebied van de marktanalyse.
In de Verenigde Staten waren de publiekstijdschriften veel belangrijker
dan in Europa. Tijdschriften verschenen in tegenstelling tot de dagbladen
door het hele land. Een adverteerder die in de Verenigde Staten landelijk
bereik wenste, kon dit op de meest eenvoudige wijze bereiken door in
deze tijdschriften te adverteren. In de landen in Europa werd wel landelijk
geadverteerd, maar over de landsgrenzen heen was dat zelden het geval. De
Amerikaanse vaktijdschriften werden vanaf 1888 door James H. McGraw
(1860-1948) ontdekt als drager voor reclameboodschappen (Ingham,
1983, deel 2, pp. 90-94).
De Amerikaanse krantenadvertenties beleefden evenals de tijdschriften pas in de jaren tachtig en negentig hun grote opbloei. Steeds meer
nieuwe ondernemingen raakten overtuigd van het nut van het adverteren.
De reclame voor patentgeneesmiddelen, die voorheen het belangrijkste
geweest was, nam weliswaar nog steeds een belangrijke plaats in, maar het
aandeel binnen het totale reclamevolume was toch afgenomen. Vooral de
reclame van warenhuizen, voor huishoudelijke artikelen, evenals voor gas
en licht kwam op.
De oprichters van The New York Herald (Joseph Pulitzer) sinds 1883 en
The New York Morning Journal (William R. Hearst) sinds 1895 waren voor
de ontwikkeling van de reclame belangrijk. De van oorsprong Oostenrijks-Hongaarse Pulitzer (1847-1911) was de eerste uitgever die de advertentieruimte op basis van het oplagecijfer ging verkopen. Hij bracht de
advertentieprijs ver onder het gebruikelijke tarief. Verder wist hij het
reclame maken in zijn bladen nog verder te stimuleren door de toeslagen
op illustraties en de doorbreking van kolommen te laten vervallen. Pulitzer besteedde ook veel aandacht aan de illustratietechniek in zijn kranten,
waardoor ze aantrekkelijker werden voor adverteerders.
Tussen 1880 en 1890 werd zonder succes geprobeerd nieuws en advertenties in de vorm van redactionele reclame met elkaar te vermengen. In
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1912 werd deze als free publicity aangeduide reclame uiteindelijk verboden.
De Post-appropriation Act van dat jaar bepaalde namelijk dat alle redactionele mededelingen en journalistiekebijdragen waarvoor betaald was, als
advertenties beschouwd moesten worden (Redlich, 1935, p. 46).
Reclamebureaus: een symbiose tussen copywriter en commercie
Snelle veranderingen vonden in de Verenigde Staten plaats tijdens de jaren
negentig van de negentiende eeuw. Een fabrikant begon meestal voorzichtig reclame te maken, waarna hij er vertrouwen in kreeg, doordat hij
zijn verkoopcijfers zag stijgen, dan besteedde hij er vervolgens nog meer
aandacht aan en prikkelde hij daarmee zijn concurrenten. Adverteerders
streden om de beschikbare ruimte in kranten en tijdschriften om een zo
gunstig mogelijke positie in deze bladen te krijgen. Onnozelheid maakte
plaats voor kundigheid, zodra de adverteerders professionele hulp inriepen
om opvallender reclame te maken en effectiever te zijn dan de adverterende concurrenten.
In de late jaren negentig verschenen de eerste vakbekwame tekstschrijvers en reclametekenaars in de grote reclamebureaus. Tekstschrijvers zoals
Nathaniel Fowler, Charles Austin Bates, Artemus Ward, John Kennedy,
Claude Hopkins en Earnest Elmo Calkins, werden geprezen en kregen
een zekere bekendheid. Sommigen onder hen zoals Fowler en Bates werden reclamebemiddelaars of hoofd van een reclamebureau. Anderen zoals
Kennedy, Calkins en Hopkins drukten in de jaren negentig en aan het
begin van de twintigste eeuw als copywriter hun stempel op de reclame
van die tijd (Wood, 1958, p. 239).
Aan het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw ontstond er in de Verenigde Staten een vernieuwing in de stijl van schrijven.
Er werd afstand genomen van de directe schrijfstijl zonder opsmuk van
Powers. Koppen, illustraties en een veelheid aan lettertypen werden populair. De reclame werd een werkgebied voor schrijvers. Steeds meer personen met literaire ambities voelden zich aangetrokken tot het lucratieve
reclamevak. De belangrijkste exponent van deze nieuwe stijl was Earnest
Elmo Calkins (1868-1964). Hij was een vaardige tekstschrijver wiens
grootste invloed opmerkelijk genoeg lag bij de vormgeving van advertenties. Calkins was doof geboren en had zich daarom gericht op de wereld
van boeken en vormgeving. Hij ontwikkelde een grote affiniteit voor teksten en de diepere betekenis ervan. Charles Austin Bates (1866-1936) die
als jurylid optrad bij een wedstrijd voor het schrijven van advertenties, gaf
Calkins die de wedstrijd won, een baan bij zijn bureau. Vanaf 1897 ging
Calkins voor Bates werken.
Het reclamebureau van Bates had als één van de eerst reclamebureaus
een afdeling voor vormgeving: een art department. Hoofd van deze afdeling was George Ethridge die gestudeerd had aan kunstopleidingen in
New York, Londen en Parijs. Calkins vond dat de reclame belang had bij
vorm, kleur en vormgeving. Kortom, het oog wilde ook wat. Hij begon
steeds vaker adviezen te geven aan Ethridge, die eerder geneigd was deze
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op een wat goedkopere manier uit te voeren dan Calkins bedoeld had.
Bates steunde Ethridge in zijn aanpak, want een afdeling voor vormgeving moest niet alleen een fatsoenlijk product afleveren, maar ook het streven naar winstgevendheid van de advertenties ondersteunen. Een en ander
droeg ertoe bij dat Calkins zich door Ralph Holden liet overhalen een
eigen reclamebureau te beginnen.
Holden, drie jaar jonger dan Calkins, was bij het bureau van Bates verantwoordelijk voor het acquirerende van nieuwe opdrachten. Eén van de
nieuwe klanten had aangegeven, dat Holden en Calkins hun enige contactpersonen waren binnen het bureau van Bates. Waarom zouden die
beiden dan niet gewoon voor zichzelf beginnen? Dat deden ze: ze begonnen in een kantoor dat bestond uit één kamer met een stenograaf en
een manusje van alles én met 2.000 dollar geleend geld. Ze werden zo
een voorbeeld voor tal van andere oprichters van reclamebureaus uit de
geschiedenis van de reclame. Bureaus waren vaak gebaseerd op de chemie
tussen een creatieve en een commerciële man. Holden en Calkins vulden
elkaar goed aan. Holden had het zakelijke instinct om het bedrijf te laten
groeien, terwijl Calkins over het creatieve talent beschikte en sterk was in
het samenstellen van de advertenties.
Het bedrijf van beide heren begon met voor zichzelf te adverteren. In
hun prospectus presenteerden ze zich als: ‘Two man with an idea’. Op een
dag zag Cyrus Curtis één van deze advertenties. Onaangekondigd meldde
hij zich vervolgens bij het bureau. Curtis was niet erg tevreden over de
reclameteksten die van Ayer kwamen. Holden en Calkins kregen van Curtis de opdracht een advertentie te schrijven over de voordelen van het
reclame maken. Deze advertentie zou via het bureau van Ayer in de Ladies’
Home Journal en The Saturday Evening Post geplaatst worden. Met deze
advertentie wisten Holden en Calkins de reputatie van het reclamebureau
te vestigen. Volgens Calkins bestond een goede advertentie uit een combinatie van tekst en vormgeving. Het was volgens hem belangrijk dat een
advertentie de belangstelling van de lezer trok. Hij zocht daarom de beste
kunstenaars om dit te bereiken. Het bureau van beiden wist opdrachten te
verwerven voor belangrijke klanten zoals, Squibb, H. J. Heinz en Thomas A.
Edison. Bovendien maakten ze reclame voor tijdschriften als The Saturday
Evening Post en McClure’s (Fox, 1984, pp. 41-44;Wood, 1958, pp. 252-259).
De veranderingen aan het begin van de twintigste eeuw kwamen, niet
zoals misschien verwacht zou kunnen worden vanuit New York, maar
vooral vanuit Chicago. Het bureau Lord & Thomas onder leiding van
Albert D. Lasker (1880-1952) zou daar aan het begin van de twintigste
eeuw de toon gaan aangeven (Wood, 1958, pp. 285-295). Daniel M. Lord
en Ambrose L. Thomas begonnen hun bedrijf in 1881. Aanvankelijk specialiseerden ze zich in het plaatsen van advertenties in christelijke periodieken. Ze claimden de volledige controle over vier van deze bladen te
hebben. Met de komst van Lasker bij het bureau rond 1898 werd de overgang gemaakt van het verkopen van advertentieruimte naar het verkopen
voor klanten.
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Lasker, die oorspronkelijk journalistieke aspiraties had gehad, was via een
connectie van zijn vader bij het bureau gekomen. Eigenlijk bleef hij min
of meer door toeval in de reclamewereld hangen. Zijn eerste werk
bestond uit het vegen van vloeren en het legen van prullenbakken. Op
een dag verloor Lasker honderd dollar door het gokken, maar hij had dit
geld niet. Hij biechtte het op aan Thomas die hem het geld voorschoot.
Lasker bleef daarom om zijn schuld af te betalen. Na ongeveer een jaar als
manusje van alles gewerkt te hebben, werd Lasker, pas 19 jaar oud, op pad
gestuurd om nieuwe accounts te verwerven in Ohio, Indiana en Michigan. Hij bleek over een bijzonder talent op dit terrein te beschikken. Al op
zijn allereerste werkdag in zijn nieuwe functie wist hij een order te verwerven. Binnen een paar maanden haalde hij 50.000 dollar aan nieuwe
opdrachten binnen.
Rond de eeuwwisseling schreven de meeste
klanten hun eigen teksten, waarna ze Lord &
Thomas een commissie van tien procent of
minder betaalden om de advertentie te plaatsen. Lasker wist voor elkaar te krijgen dat een
klant – een fabrikant van gehoorapparaten in
de vorm van een toeter – hem voor een advertentietekst liet zorgen en wel in ruil voor vijftien procent commissie. Lasker, die zelf nooit
teksten schreef, haalde een vriend uit de krantenwereld over om de tekst voor de advertentie te schrijven. De klant was tevreden met het
resultaat en besloot zijn advertentiebudget te
verhogen van 3.000 dollar tot 20.000 dollar
per maand. In 1902 was Lasker dé sterverkoper
van het bureau. Hij verdiende 10.000 dollar per
Albert Lasker (1 mei 1880 – 30 mei 1952) was jaar.62 Twee jaar later toen zijn salaris vervijfvan 1898 tot 1942 hoofd van Lord & Thomas.
voudigd was, kocht hij een kwart van de firma,
Hij wordt wel beschouwd als de grondlegger
van de reclame in de Verenigde Staten (Fox, nadat Lord met pensioen was gegaan. Op de
leeftijd van 24 jaar werd hij zo partner. Eén van
1985, p. 142).
zijn eerste vernieuwingen die hij doorvoerde,
was dat hij van de afdeling voor resultaat-controle die in 1900 opgezet
was, een belangrijk verkoopargument voor het bureau maakte. Als onderdeel van een contract werd wekelijks aan klanten gerapporteerd hoe succesvol hun advertenties waren. Zo werd onder meer bijgehouden hoeveel
reacties er kwamen op advertenties voor postordercampagnes.Verder werden verkopen voor de detailhandel gerelateerd aan voor hen uitgevoerde
advertentiecampagnes. De resultaten van alle campagnes werden op kaarten geadministreerd. In 1906 werkten op deze afdeling acht medewerkers.
Ze verzamelden gegevens voor zeshonderd klanten over de reclamekracht
van vierduizend tijdschriften en kranten. De resultaten waren soms opval62 Lasker zou zoals hij beweerde in zijn leven tussen de veertig tot zestig miljoen dollar aan
reclame verdiend hebben (Wood, 1958, p. 258).
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lend. Bladen met een goede reputatie bleken het slecht te toen, terwijl
sommige kleinere, obscure, media soms bijzonder effectief bleken te zijn.
Als een campagne tegenviel was het voor een adverteerder vaak niet eenvoudig te bepalen of het aan de tekst of aan het medium lag. Door het verzamelen van de relevante gegevens kon Lasker vaak wel antwoord op deze
vraag geven. ‘We know copy can’t be wrong with all, so the paper comes
under suspicion.’ Aldus Lasker. Alle adverteerders werden binnen een korte
tijd uit een krant of tijdschrift teruggetrokken als deze titel niet voldeed
(Fox, 1984, pp. 59-61).
Op een ochtend in het voorjaar van 1904 kreeg Lord & Thomas een
briefje van iemand die beneden in de lobby zat. Hij schreef vrij vertaald
het volgende: Jullie weten niet wat echt reclame maken inhoudt. Laat me
naar boven komen om het uit te leggen, als jullie het willen weten. De
man in de lobby was John E. Kennedy die al een paar jaar werkzaam was
geweest in de reclame. Albert Lasker, de junior-partner van de firma, ontving hem. Lasker was al langere tijd op zoek naar een goede definitie van
reclame maken. De definitie van Kennedy uit 1904 sprak hem erg aan. Hij
zei reclame maken is Salesman-ship in Print. Kennedy bedoelde hiermee
dat een advertentie op papier precies tot uitdrukking moest brengen wat
een goede verkoper ook zou zeggen als hij van aangezicht tot aangezicht
met een klant praatte. Het gaat hierbij om echte reason-why copy. Lasker,
die een goed oog voor talent bezat, nam Kennedy meteen als belangrijkste
tekstschrijver bij Lord & Thomas in dienst. Kennedy schreef zijn teksten in
een duidelijk herkenbare stijl met veel schuine letters, onderstrepingen en
hoofdletters. Zijn stijl werd al snel door andere bureaus geïmiteerd. Lasker
vond dit geen probleem. Hij propageerde de stijl van Kennedy doormiddel
van een pamflet getiteld: The book of advertising tests. Het werd in een oplage
van 7.000 exemplaren verspreid. De actie leidde tot honderden reacties van
geïnteresseerde fabrikanten. Het pamflet daagde fabrikanten uit, de eigen
teksten en de resultaten ervan te vergelijken met de teksten en resultaten
van Lord & Thomas (Pope, 1983, pp. 237-239; Fox, 1984, pp. 49-53).
Lasker vertelde later dat het belang van goede teksten steeds duidelijker
werd. Hij begon daarom binnen Lord & Thomas een school voor tekstschrijven. Het lag voor de hand Kennedy te vragen de lessen te geven.
Maar deze bleek niet geschikt te zijn als docent. Hij sprak nauwelijks of
helemaal niet hoorbaar als hij met toehoorders geconfronteerd werd.
Kennedy leerde Lasker daarom hoe goede teksten geschreven moesten
worden. Lasker gaf deze kennis vervolgens door aan de leerlingen. Het
evangelie van de reason-why en salesmanship in print werd daarna zowel binnen als buiten Lord & Thomas door zijn leerlingen uitgedragen. Lasker
herinnerde zich dit later als ‘the most memorable thing in my life.’ Toch
was deze manier van reclame maken niet veel anders dan een voortzetting van de Powers-Wanamaker-Bates-stijl. Het blad Advertising & Selling
meende: ‘Mr. Kennedy is a one-idea man. (…) But this is a great idea. His
style is now the foundation stone of successful advertising’.
Kennedy had ondanks alle positieve eigenschappen, ook een paar negatieve. Hij werkte namelijk bijzonder traag. Een opdracht werd eerst van
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alle kanten bestudeerd, waarna Kennedy met de deadline in zicht vaak tot
diep in de nacht moest doorploeteren om zijn werk af te krijgen. Daarna
moest de advertentie precies zoals hij het bedacht had, geplaatst worden,
óók als dit eigenlijk niet goed uitkwam. Na twee jaar (1906) verliet Kennedy het reclamebureau Lord & Thomas om verder te gaan als freelance
copywriter. Dit paste beter bij zijn karakter. Kennedy slaagde erin, rijk te
worden van zijn schrijfsels. Op een zeker moment betaalde de bandenfabrikant Goodrich hem 20.000 dollar per jaar voor de helft van zijn werktijd. Kennedy zat er niet mee dat hij met zijn reason-why reclame later
overvleugeld werd door navolgers.
Lasker die op zoek was naar een opvolger voor Kennedy, kwam Cyrus
Curtis op een keer in de trein tegen. Deze wees hem op een advertentie van Claude C. Hopkins (1866-1932). Lasker nam het advies van Curtis die hem adviseerde Hopkins in dienst te nemen over (Wood, 1958, p.
287). Hopkins kreeg aanvankelijk een parttime-account voor voeding. Hij
moest een reclamecampagne schrijven voor de Van Camp conservenfabriek, waarvoor Lasker over een advertentiecontract van 400.000 dollar
beschikte. Hopkins schreef er zelf in zijn in het Nederlands vertaalde biografie (p. 77) het volgende over: ‘Reeds den volgenden dag zond ik menschen uit om de markt voor “spek en boonen” (Amerikaansch gerecht) te
bestudeeren. Ik werd daardoor gewaar, dat 94 procent van de huisvrouwen
“spek en boonen” zelf klaar maakten. Slechts 6 procent kocht ze in bussen.
Niettemin zeiden alle fabrikanten van “spek en boonen” in hun advertenties uitsluitend: “Koopt mijn merk!”.’ Hopkins somde in zijn advertenties
alle voordelen van het product op. ‘Ik maakte er melding van, dat er 16
uren voor noodig waren om boonen zelf te bakken. Ik bewees waarom bij
zelf bakken de boonen niet licht verteerbaar konden zijn. Ik bracht afbeeldingen van de eigen gebakken boonen met de harde boonen, bovenop, de
meelige onderaan. Ik vertelde hoe zorgvuldig wij onze boonen uitzochten, verder een en ander over het zachte water, dat we gebruikten en van
den stoom, waarboven we de boonen urenlang met een hitte van 120 graden bakten. Ter vergelijking bood ik gratis monsters aan. Het resultaat was
geweldig.’ Het resultaat beviel zo goed dat Lasker Hopkins in 1907 tegen
een salaris van 185.000 dollar per jaar een vaste baan gaf.
Hopkins schreef in de stijl van Kennedy maar zonder zijn bijzondere
gewoontes. Hij bezocht doorgaans een klant om daarna binnen 48 uur
met een volledig uitgewerkte campagne, die soms een jaar zou lopen, op
de proppen te komen. Hij was soms zo snel dat Lasker de campagne nog
zes weken voor de klant achterhield om deze niet het idee te geven dat
zijn reclame al te snel in elkaar geflanst was. Hopkins stond bekend als een
workaholic die strikt volgens de klok leefde. Hij was van mening dat het
voor een reclamemaker belangrijk was praktische bedrijfservaring te hebben. Hij moest affiniteit hebben met de belevingswereld van mensen om
zo aan te sluiten bij hun smaak. Hopkins stelde dat de meeste mensen een
voorkeur hadden voor pulpliteratuur en populaire muziek en niet voor
goede klassieken. ‘We advertisers must take the World as we find it. Our
business is to win people, not to make them over.’ Het was volgens Hop164

kins belangrijk een campagne te bouwen rond één thema want: ‘You can’t
chop a tree in two by hitting every time in a different place’ (Fox, 1984, pp.
51-54).
Bij Lord & Thomas kwam Hopkins in aanraking met de techniek van
de postorderreclame. Ongeveer een derde van de reclame die het bureau
uitvoerde bestond uit deze vorm van reclame. De drempel om te reageren
op deze vorm van reclame werd verlaagd, doordat klanten doormiddel van
een coupon, een gratis monster konden aanvragen. Hoewel Hopkins voorheen een tegenstander van het verstrekken van gratis monsters was geweest,
zag hij de voordelen ervan nu wel in. Doordat klanten op de aangegeven
manier een monster konden aanvragen, leek het alsof de klanten als het
ware een dienst werd bewezen, in plaats van dat ze het gevoel hadden dat
ze het geld uit de zak geklopt werd. Paradoxaal genoeg werd Hopkins in
de loop van de tijd steeds meer vereenzelvigd met premiums en coupons,
ondanks zijn aanvankelijke afkeer ervan (Wood, 1958, pp. 287-295).
Een voorbeeld van een campagne waarmee Hopkins succes had, was
er één voor Pepsodent-tandpasta. Hopkins’ eerste poging was trouwens
niet erg geslaagd. Het tegenvallende aantal geretourneerde coupons leidde
tot een wijziging van de strategie. Toen hij zich verdiepte in mondhygiëne om daarover achtergrondinformatie te verzamelen, ontdekte Hopkins
tandplak. Hij besloot zich te concentreren op schoonheid. Mooie tanden
werden voor iedereen bereikbaar, doordat Pepsodent ze ontdeed van de
vieze laag die de tanden bedekte. In de advertenties werden mooie mensen met gezonde tanden getoond. Klanten konden met een coupon een
gratis monster aanvragen. Hopkins zag wel wat in het product Pepsodent
en nam er zelf een belang in. Dit zou hem geen windeieren leggen: het
leverde hem uiteindelijk één miljoen dollar op. Hopkins werd binnen een
paar jaar de best betaalde reclameman ter wereld (Fox, 1984, p. 55).
In 1912 kocht Lasker zijn partners uit om alleen eigenaar van Lord &
Thomas te worden. Lord & Thomas wist de omzet te vergroten van
800.000 dollar in 1898, via 2.500.000 dollar in 1903, en 3.000.000 dollar,
tot 6.000.000 dollar in 1912. Volgens het reclamevakblad Printers’ Ink was
Lasker dé man achter deze groei (Fox, 1984, pp. 40-77; Wood, 1958, pp.
258-295).
Aan de vooravond van de eerste wereldoorlog ontstond er een nieuwe stijl
in het reclame maken: die van de impressionistic copy of ook wel atmosphere
advertising. Deze nieuwe stijl paste suggestie of associatie toe. Dit werd
bereikt door een weelderige vormgeving en lay-out. Een uitstraling van
kwaliteit en klasse werd belangrijk. De nieuwe stijl hechtte waarde aan
deftige en elegant geschreven teksten, die complementair waren aan de
visuele uitstraling. De boodschap van eerlijkheid en correctheid werd
belangrijk. Atmospheric advertising riep herinneringen op aan de stijl van
Calkins & Holden. Net als eerder bij de reason-why copy, waarbij van een
meer realistische aanpak uitgegaan werd, werd een oud idee in een nieuwe
verpakking opnieuw gepresenteerd. De ‘nieuwe techniek’ kreeg een theoretische onderbouwing door het invloedrijke boek van Walter Dill Scott
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met de titel: The psychology of advertising uit 1908. Scott stelde: ‘The actual
effect of modern advertising is not so much to convince as to suggest.’ Hij
was van mening dat consumenten niet uitsluitend rationeel handelden en
daarom gemakkelijk beïnvloedbaar waren. Vrouwen waren volgens Scott
gevoeliger voor een emotionele en sentimentele benadering dan mannen.
Hij adviseerde de reclamemakers een directe stijl te gebruiken. Maar ook
het gebruik van de coupon, het streven naar het communiceren van
schoonheid en sympathie waren volgens Scott belangrijk. Bij het aanprijzen van producten zou bovendien rekening gehouden moeten worden
met de sekseverschillen (Kuna, 1976, pp. 347-353). B.L. Dunn, advertentiemanager voor Oneida Community Silve en bewonderaar van Freud en
Jung, had ideeën die nog verder gingen. Hij meende dat bijna alle belangrijke beslissingen vanuit het onderbewuste genomen werden. Maar andere
reclamemakers vonden dit maar geklets (Fox, 1984, p. 71).
De belangrijkste vertegenwoordiger van de
nieuwe stijl was Theodore F. MacManus. Als
stercopywriter voor General Motors (GM)
schreef hij advertenties die speciaal gemaakt
waren voor deze auto’s. Auto’s als Buick en
Cadillac waren dure producten die klanten
maar een enkele keer kochten, doorgaans na
een zorgvuldig selectieproces. MacManus probeerde daarom zijn lezers ook niet te bewegen
om direct naar de winkel te gaan om het product aan te schaffen. Hij probeerde in plaats
daarvan jaar na jaar een image van degelijkheid
en betrouwbaarheid op te bouwen. Doel hiervan was dat klanten aan GM zouden denken,
wanneer tot de aankoop van een nieuwe auto
zouden besluiten. Klanten moesten de voorIn 1915 schreef Theodore MacManus (1872- keur geven aan auto’s van GM, boven andere,
1940) zijn meest bekende advertentie: ‘The vergelijkbare, producten.
Penalty of Leadership’. De advertentie van
MacManus vestigde zijn naam met de
de ‘Cadillac Motor Car Company’ verscheen
beroemde
advertentie ‘The Penalty of Leaop 2 januari 1915 eenmalig in de Saturday
dership’
waarmee
hij de leider van de nieuwe
Evening Post. De advertentie droeg bij tot
school
werd.
Cadillac
had zijn reputatie opgehet vestigen van de merknaam Cadillac,
zonder de naam Cadillac in de advertentie te bouwd rond een viercilinder-motor. Packard,
noemen.
één van de concurrenten van prestigieuze
auto’s, kwam met een zescilinder-auto op de
markt. Aan het eind van 1914 pareerde Cadillac deze aanval met een achtcilinder-motor. Deze auto bleek echter in het begin nogal wat gebreken te
vertonen. MacManus had het merk een aura van betrouwbaarheid en kwaliteit meegegeven en moest nu de situatie zien te redden. Hij stelde: ‘When
a man becomes a standard for the whole World, it also becomes target for
the shafts of the envious few.’ In de advertentie werd niet aan Cadillac, en
evenmin aan een auto gerefereerd.Veel collega’s zagen aanvankelijk weinig
in de aanpak van MacManus, maar die bleek wel te werken. Hij verwierf
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een blijvende populariteit en kan daarom de Claude Hopkins van de ‘soft
sell’ genoemd worden (Wood, 1958, pp. 308-311; Fox, 1984, pp. 73-77).
Bij Lasker, Kennedy en Hopkins werd de tekst het belangrijkste onderdeel van de reclame. Aan hen was het te danken dat het leveren van de
convincing copy de belangrijkste dienst van het reclamebureau werd. Hopkins in het bijzonder onderzocht wat de consumenten wensten en legde
vervolgens aan hen uit, welke voordelen zij konden hebben bij de aankoop van het product. Zijn reason-why-reclame appelleerde vooral aan
emoties. De belangrijkste verdienste van Lasker, Kennedy en Hopkins
was dat zij de veranderingen, die zich voltrokken, versterkten. Reclame
maken was niet langer een zaak van een individu dat om aandacht vroeg
en andere individuen wilde begunstigen, of van een detailhandelaar die als
beschermheer voor een kleine gemeenschap optrad. Het werd een zaak
van grote fabrikanten van merkartikelen voor nationale en internationale
markten (Wood, 1958, pp. 285-295).
Er ontstonden dus twee scholen in het adverteren, die beide een klantgerichte benadering voorstonden. Dit in contrast met de productgerichte
benadering die voordien de boventoon had gevoerd. De Hopkins-school
van de reason-why copy leek het beste te werken bij kleine producten die
regelmatig gekocht werden, zoals sigaretten, tandpasta en zeep. Van deze
commodities kon gemakkelijk een monster per post aan klanten verzonden worden. De stijl van MacManus was beter geschikt voor grote, dure
en duurzamere goederen; producten die minder vaak en zelden impulsief
gekocht werden.
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak werden beide stijlen van reclame
maken veelvuldig toegepast. De advertenties in de Hopkins-stijl hielpen de oorlog te verkopen, terwijl de stijl van MacManus vooral toegepast werd om producten in tijden van schaarste niet uit het collectieve
geheugen te laten verdwijnen (Fox, 1984, p. 75). Uit een onderzoek van
Curti (1967) blijkt dat de realistische aanpak in Printers’ Ink tussen 1890 en
1910 de overhand had boven de impressionistische aanpak.Vooral na 1910
begon de impressionistische richting aan een opmars. Uiteindelijk zou de
impressionistische filosofie zich tot de dominante aanpak ontwikkelen. De
impressionistische aanpak kreeg met de ideeën van Scott een soort keurmerk van wetenschappelijkheid (Kuna, 1976, pp. 347-353).
Het systeem van kortingen als basis van het bedrijfsmodel van de bureaus
Het kortingensysteem hield alle partijen, adverteerders, advertising agencies en uitgevers, die bij reclame betrokken waren vanaf het begin bezig.
De hoogte van de korting en de ervoor te leveren dienstverlening was
steeds voorwerp van discussie. Toch wist het kortingensysteem te overleven.
In het begin werd een aanzienlijk gedeelte van de advertenties door de
adverteerders in goederen betaald of half in goederen en half in geld. Zo
gingen bureaus zich vaak bezighouden met nieuwe, branchevreemde activiteiten, zoals drukken en de productie van merkartikelen. Diverse recla167

mebureaus waren zo mede eigenaar geworden van patentgeneesmiddelen.
De eerste reclameagenten gingen vaste overeenkomsten met de krantenuitgevers aan. Zij konden met de adverteerders over het advertentietarief onderhandelen. De uitgever kon niet onder het resultaat van dit
onderhandelingsproces uit komen. In de hoogte van het tarief was de uitgever toen nog niet zo geïnteresseerd, omdat zijn onderneming zonder
advertenties ook wel zou blijven voortbestaan. Het risico van een transactie met een adverteerder werd in het begin niet door de advertentiebureaus overgenomen. Dat kwam pas toen de wedloop om de gunst van de
uitgevers op gang kwam. De concurrentiestrijd onder de reclameondernemingen leidde tot een druk op de prijzen, zodat de uitgevers herhaaldelijk verlagingen van het advertentietarief achterwege lieten. Het gevolg
was, dat de adverteerders de garantie van de reclamebureaus wilden, dat
het overeengekomen tarief ook daadwerkelijk door de kranten aanvaard
zou worden. Het tarief kon zo laag zijn dat de commissie erdoor onder
grote druk kwam te staan of zelfs achterwege bleef. Zodra de reclamebureaus een gedeelte van het commissieloon gingen afdragen, was dit op haar
beurt een signaal voor de uitgevers: zij gingen tot een vermindering van
de gebruikelijke commissie over. De reclamebureaus werden zo gedwongen de advertentieruimte voor een grossiersprijs in te kopen en die vervolgens zo duur mogelijk tegen een detailprijs te verkopen, wilden ze nog
iets van de commissie overhouden. Zoals alle grossiers waren de bureaus er
nu in geïnteresseerd zo goedkoop mogelijk in te kopen en zo duur mogelijk door te verkopen. Hiervan ging al snel een sterke prijsdruk uit. De uitgevers ontnamen de bureaus de prijsvorming, doordat de bureaus slechts
tegen een vastgesteld tarief mochten verkopen. Deze tarieven waren voor
de grotere adverteerders te hoog en daarom hebben talrijke reclamebureaus in de strijd om cliënten zware financiële verliezen geleden (Redlich,
1935, pp. 87-88).
Vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw gingen de belangrijkste reclameagenten en veel uitgevers een verbond aan om het kortingensysteem te kunnen behouden.Vooral grote adverteerders toonden zich
kritisch over dat systeem. Toch hadden ze onvoldoende macht om het te
laten verdwijnen. De advertentiebureaus hadden twee wensen. Allereerst
wensten ze dat de korting alleen gegeven zou worden aan echt onafhankelijke bureaus. De rest zou de volledige prijs dienen te betalen. In de tweede
plaats hoopten ze de korting te kunnen verhogen. Tijdens de eerste bijeenkomst van reclame-agenten in 1873 werden uitgevers, die de korting
rechtstreeks aan adverteerders gaven, sterk bekritiseerd. De reclame-agenten hoopten dat de oprichting van de American Newspaper Publishers
Association (ANPA) in 1887 ertoe zou leiden dat uitgevers nog alleen
zaken zouden doen met de leidende bureaus. De ANPA was daar echter
niet toe bereid. In 1889 stelde de ANPA een lijst met 41 bureaus samen,
die volgens de uitgeversorganisatie voldoende achtenswaardig waren.
Maar de leidende reclame-agenten keurden de lijst af.Volgens hen konden
slechts zestien agenten aan de eisen voldoen.
In 1894 klaagde Printers’ Ink dat de korting slechts door een dozijn
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klanten aan adverteerders geweigerd werd. Het zou gaan om adverteerders
die probeerden hun advertenties direct aan uitgevers aan te bieden, zonder tussenkomst van een bureau. Pas tegen het einde van de negentiende
eeuw kwam het tot pogingen om tot een erkenningenregeling te komen
binnen de ANPA. De bureaus hadden meestal meer succes bij de uitgevers van tijdschriften die zich op het grote publiek richtten. Deze bladen
waren afhankelijker van nationaal adverterende bedrijven. De uitgevers
ervan hoopten dat de advertentiebureaus konden bijdragen tot hogere
advertentie-inkomsten. Een uitzondering hierop was Frank Munsey die
een poging deed het kortingensysteem af te schaffen. Munsey verklaarde
in 1898 dat het kortingensysteem onethisch was. De advertentiebureaus
reageerden op Munsey door geen advertenties meer aan zijn bladen aan
te bieden, voor zover ze daar tenminste invloed op konden uitoefenen.
Als reden voor hun reactie gaven de bureaus dat Munsey niet bereid was
betrouwbare oplagecijfers over zijn bladen te verschaffen. Binnen een jaar
werd Munsey gedwongen op zijn beweringen terug te komen.
Cyrus H.K. Curtis, de uitgever van The Saturday Evening Post en de
Ladies’ Home Journal, was ook niet helemaal tevreden over de praktijken
van de bureaus. Hij reageerde juist door de positie van de bureaus te versterken en ontwikkelde daarom in mei 1901 een modelcontract. Curtis
beloofde de korting alleen aan een bureau te geven als dit bureau de korting niet terug zou geven aan de adverteerder. Prijsconcurrentie werd zo
tegengegaan. De invloed van Curtis was door de scherpe stijging van de
oplage van Ladies’ Home Journal aanzienlijk. Vanaf 1905 volgden andere
bladen, zoals Century, Delineator, McClure’s, Munsey’s en Scribner’s het voorbeeld van Curtis. Vanaf 1902 dachten reclamemanagers van de landelijke
tijdschriften, die zich organiseerden in de Quion Club, na over een erkenningenregeling. In 1917 wijzigde de vereniging zijn naam in de Periodical
Publishers’ Association. Ze bleef zich opstellen als overtuigd voorstander
van het kortingensysteem. Intussen ondernamen de dagbladen ook stappen om ongewenste bureaus uit te bannen. In 1913 erkenden de leden
van de American Newspaper Publishers Association slechts 280 van de 718
bureaus als betrouwbare bedrijven.
De belangrijkste voorstanders van het kortingensysteem waren de grote
reclamebureaus die zich in 1911 verenigden in de Association of New
York Agents. Dit verbond ging in 1917 op in de American Association of
Advertising Agencies (AAAA). Doel van de AAAA was media-exploitanten over te halen alleen aan gevestigde bureaus korting te geven, deze korting vast te stellen op vijftien procent van het tarief en bureaus ervan te
weerhouden een deel van hun korting weer terug te geven aan hun klanten. Ongeveer 1.400 bedrijven die zich Advertising Agency noemde, zouden
lid kunnen worden van de nieuwe vereniging. In 1917 had AAAA 110
leden en dat waren doorgaans de marktleiders. De vier A’s was nogal succesvol. In september 1918 meldde Printers’ Ink dat veertig uitgevers hun
tarieven verhoogd hadden en dat andere waarschijnlijk zouden volgen. De
timing bleek bijzonder gunstig. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de
uitgevers hun advertentietarieven verhoogd, waardoor ze het zich gemak169

kelijker konden veroorloven de korting iets te verhogen.
De grote adverteerders waren een tegenstander van het systeem van
kortingen. Zij hadden er het meeste belang bij dat de directe plaatsing van
advertenties de norm zou worden. De Association of American Advertisers, opgericht in 1899 als opvolger de Association of National Advertisers
uit 1911, vertegenwoordigde de adverteerders. Deze organisatie streefde
naar een systeem waarbij een vergoeding voor de dienstverlening betaald
zou worden. Maar een bureau zou zijn korting ten dele weer kunnen
afstaan aan de adverteerder. De discussie leidde vooral tot ruzie met de
bureaus. Men besloot uiteindelijk het onderwerp te laten rusten. Toch lijkt
het niet ongebruikelijk geweest te zijn dat bureaus een deel van de korting
terug lieten vloeien naar de adverteerders. Later, in de jaren dertig van de
twintigste eeuw, kwam het ook wel voor dat grotere bureaus marktonderzoek voor bedrijven verrichtten zonder dat deze daarvoor een rekening
kregen (Pope, 1989, pp. 154-172).
Vóór de Grote Depressie werd de dienstverlening door het reclamebureau aan de adverteerder berekend op basis van vijftien procent van de
nettokosten van de reclame. Als een uitgever van een krant of tijdschrift
slechts tien procent commissie aan het bureau gaf, betaalde de adverteerder daar vijf procent bovenop. De meeste bureaus hebben zich aan
deze gedragscode gehouden en weigerden concessies te doen. Zo kreeg
deze methode, voordat de Grote Depressie haar intrede deed, een algemeen karakter en werd ze zelfs door de grootste adverteerders geaccepteerd en toegepast (Redlich, 1935). Omdat nooit één van de drie partijen
had beweerd, dat dit systeem van 15 procent on the net de ideale oplossing
was, lag het voor de hand dat het bloot stond aan allerlei aanvallen, van de
kant van de adverteerders en hun belangenorganisaties. Ze probeerden een
breekijzer te zetten in het gangbare systeem en er een ander systeem voor
in de plaats te krijgen. Met deze pogingen werd niets bereikt, zodat de
toestand bleef zoals die was. Met uitzondering van enkele zwakke broeders
met zwakke knieën die tijdens de economische depressie als spelbrekers
optraden, hield de ‘15 procent on the net’-regeling stand.
Tijdens de crisisjaren van 1929 en later brak echter opnieuw een verwoede strijd tussen bureaus en adverteerders uit over het zó omstreden
thema van de vijftien procent. Deze strijd bereikte een hoogtepunt toen
de Association of National Advertisers in november 1934 haar bevindingen in een dik rapport neerlegde, waarop de American Association of
Advertising Agencies reageerde met een eveneens lijvig boekwerk. De
reclamebureaus waren het volgende van mening: ‘Perhaps after all with all
its illogicalities and imperfections, the commission system, which measures
the compensation for an idea or for services by the extent to which the
idea or those services are used, is as logical and sound and equitable as any
that could be devised’ (Numan, november 1933, p. 1837).
De door de adverteerders vurig bepleite service-fee is in de praktijk
van de jaren na de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond geraakt (Van
Baarle, 1956, pp. 224-225). De service-fee gedachte hield in, dat de adverteerder aan het reclameadviesbureau een apart, vooraf overeengekomen
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extra honorarium gaf tot dekking van de kosten van de extra service. De
voorstanders van het feesysteem, de Amerikaanse adverteerders, wezen
erop dat de bureaus met een dergelijke honoreringsregeling, ook met
inachtneming van de eigen rentabiliteit, een eerlijker advies zouden uitbrengen dan zonder een fee mogelijk was (Soeterboek, 1969, p. 95, 220).
De crisisjaren hadden al hier en daar het ondanks herhaalde aanvallen tamelijk hechte systeem van vijftien procent ondermijnd. Tegelijkertijd was de vrees toegenomen dat misbruik op grotere schaal zou binnen
sluipen, te meer omdat onder voortdurende druk van grootadverteerders
al beroering was ontstaan over de zogenaamde split-commissions. Dit commissiesysteem hield het retourneren van een vast bedrag van de vijftien
procent aan de adverteerders in, zodat er sprake was van prijsbederf op
grote schaal. Noch de reclamebureaus noch de adverteerders zouden hierbij op den duur gebaat zijn (Meer Baet, november 1933). Redlich (1935,
p. 89) stelt dat bij de bestaande commissieregeling van vijftien procent en
twee procent kasrekening (korting voor contante betaling) voor de reclamebureaus een nettowinst van ongeveer twee procent overbleef. Hiervoor
zou voldoende basis gelegd zijn voor een verdere ontwikkeling van de
reclamebureaus in hun rol van reclameadviseurs naar bedrijfsadviseurs. De
adverteerders zouden daar baat bij hebben.
Pope (1987, pp. 162-163) noemt twee oorzaken voor het overleven
van het kortingen systeem. Allereerst hadden alle betrokken partijen een
belang bij het overleven. Ten tweede – en dat was het belangrijkste argument – waren de bureaus vanaf de jaren twintig in grote mate afhankelijk
geworden van grote adverteerders.Vanaf 1925 tot 1933 was het gebruikelijk dat tien procent van alle adverteerders die op nationale schaal adverteerden, elk jaar van bureau wisselden. Verder probeerden de bureaus
de loyaliteit met hun klanten te versterken. Zo werd het rond de Eerste
Wereldoorlog een gewoonte dat bureaus geen relaties aangingen met concurrenten van hun klanten. Dit probleem had zich bij Ayer voor het eerst
voor gedaan toen dit bureau rond 1899 zijn grootste klant, de National
Biscuit Company, had gevraagd of het reclame mochten maken voor een
concurrerende biscuitfabrikant. Toen National Biscuit dit verzoek afgewezen had, had Ayer begrepen dat ze geen zaken konden doen met de concurrent. Zolang de bureaus zich alleen bezig hielden met het plaatsten van
advertenties was het dienen van verschillende opdrachtgevers geen probleem. Maar toen de inhoud van de reclame tot het werkterrein van de
bureaus ging behoren veranderde dit.
6.3 Duitsland
De opkomst van de reclameadviseur rond 1900
Aan het einde van de negentiende eeuw ging het merkartikel in Duitsland
een steeds belangrijker rol spelen. De toenemende ontwikkeling in de
richting van anonieme massamarkten maakte reclame in het leven van alle
dag steeds noodzakelijker om in de communicatie tussen producenten en
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consumenten te voorzien. De reclame in Duitsland nam vanaf het einde
van de negentiende eeuw dan ook een hoge vlucht. Grote fabrikanten van
merkartikelen, zoals Kathreiner (koffie), Kupferberg (wijn), Henkell (wijn),
Stollwerck (chocolade) en Odol (mondwater) beschikten aan het begin
van de twintigste eeuw al over goed ingerichte ‘reclameafdelingen’. Deze
hadden vooral een uitvoerende rol. Bij de vormgeving gaven kunstenaars
de toon aan. De ontwerpen kwamen geheel op gevoel tot stand. Van een
‘reclame wetenschap’ was geen sprake. Rond 1900 ontwikkelde zich een
behoefte bij ondernemers aan vakmensen die ingehuurd konden worden
om vorm te geven aan reclame-uitingen en die uitsluitend de belangen
van de opdrachtgever dienden (Weger, 1966, p. 24).
In Duitsland was, anders dan in de Verenigde Staten, geen sprake van
een organische ontwikkeling van advertentiebureau naar reclamebureau. Belangrijk hierbij was dat de advertentiebureaus er niet onafhankelijk waren. Ze volgden bij de keuze van de advertentieorganen vooral
hun eigen belangen. Advertentiebureaus werden niet betaald door de
opdrachtgevers, maar door de kranten (Reinhardt, 1993). Kropeit schreef
er in 1909 niet zonder eigen belang het volgende over: ‘Nein, die Annoncen-Expedition ist für den Inserenten ein Annoncen-Expeditions-Institut,
das dieser unter Umständen mit Vorteil benutzen kann, eine unbefangene
Beratungsstelle ist sie nie, kann sie ihrem ganzen Wesen nach nicht sein’
(Weger, 1966, p. 23). De advertentiebureaus waren volgens Kropeit immers
niet onafhankelijk door het pachtbladensysteem. Hij adviseerde de ‘onzekere’ lezer daarom zich tot zijn Reklame-Schule te richten, om zo een
onafhankelijk advies te krijgen.
Tegen de geschetste achtergrond doken in Duitsland de eerste ‘reclameadviseurs’ op. Ze vormden één van de twee richtingen waaruit het reclamebureau zich later heeft kunnen ontwikkelen. De oorzaak van de
opkomst van deze onafhankelijke reclameadviseurs was, volgens Redlich,
de concentratie van de bedrijfstak van de reclame bij de advertentiebureaus. Redlich (1935, p. 113) zegt hierover: ‘Die betreffenden Firmen wurden so mächtig, daß sie zu dienenden Beratern der Inserenten nicht mehr
tauchten, mögen sie auch noch soviel an Kundendienst und Reklameberatung geleistet haben.’
Robert Exner was vermoedelijk één van de eerste reclameadviseurs in
Duitsland. Hij begon een reclameadviesbureau in Berlijn. Verder was hij
de oprichter van de eerste Duitse vaktijdschriften Die Reklame (18911900) en Propaganda (1897-1901). Het blad Die Reklame werd een dermate
groot succes dat Exner min of meer in de richting van het reclamevak
geduwd werd. De redacteur ontwikkelde zich zo tot reclameadviseur.
Exner onderscheidde zich van de Duitse advertentiebureaus, doordat hij
door zijn cliënten betaald werd. Hij kreeg doorgaans een vast bedrag voor
zijn diensten.
Ernst Growald geldt als de pionier van het industriële affiche. Growold
probeerde voor de Berlijnse kunstfirma Hollerbaum & Schmidt opdrachten voor affiches binnen te halen. Vanaf 1914 ontwikkelde hij zich tot
reclameadviseur (Weger, 1966, pp. 25-26). Growold vroeg vijf tot tien pro172

cent van het voor reclame bestemde bedrag. Zijn dienstverlening bestond
uit het kunstzinnig vormgeven van de reclameboodschap. Verder zorgde
hij ervoor dat zijn opdrachtgevers geen onnodige uitgaven deden. Hieruit blijkt dat hij zich bewust was van de praktijken van de advertentiebureaus. Hij wilde zich van deze bureaus onderscheiden door het geven van
een onafhankelijke dienstverlening. Andere reclameadviseurs in het eerste decennium van de twintigste eeuw waren Richard Kropeit in Berlijn,
Hans Weidenmüller en Bruno Volger in Leipzig en Paul Lenne in Frankfurt (Redlich, 1935, pp. 114-115; Reinhardt, 1993, p. 126). Over de eisen
die aan deze professionals gesteld moesten worden, bestond nog geen duidelijk beeld. Daarvoor was het beroep nog te jong en de herkomst ervan
te onduidelijk. Wat al deze reclameadviseurs gemeenschappelijk hebben, is
dat ze als autodidact getypeerd kunnen worden. Bij deze adviseurs bestond
wel het idee dat een reclameadviseur danig veelzijdig moest zijn.
Kropeit gaf in 1913 de volgende typering van zijn vak: ‘Der vollkommene Reklame-Berater – mag er nun Reklame-Chef oder Sachverständiger oder Reklame-Anwalt heißen – muß ein sehr vielseitig gebildeter
Mann, muß besonders sowohl Reklame-Techniker als auch ReklameKünstler sein, d. h. er muß nicht nur all die vielen Reklamemittel und ihre
sachgemäße Benutzung kennen, er muß auch Erfindungsgabe besitzen’
(Weger, 1966, p. 27). Een reclameadviseur zou, naast een groot empathisch
vermogen, over praktijkervaring bij een reeks van firma’s uit verschillende
branches dienen te beschikken. Ook diende hij rechtskennis te hebben.
Volgens Herzog zou een reclameadviseur gedurende langere tijd aantoonbaar hoofd van een propaganda-afdeling van een grote firma geweest
moeten zijn. Kupferberg zag de reclamevakman in de eerste plaats als
koopman en in de tweede plaats als psycholoog.
Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam in Duitsland een
einde aan de periode van de eerste voorlopers van het reclamebureau. De
reclame-industrie stond op dat moment nog in de kinderschoenen en had
nog geen eigen vorm gevonden. Kunstzinnige, gevoelsmatige en intuïtieve
aspecten stonden nog centraal. Een systematische aanpak kwam zelden
voor. Het idee dat reclame te maken zou kunnen hebben met systematisch
onderzoek werd absurd gevonden. Het zwaartepunt bij de reclamevormgeving lag nog sterk bij individuele reclamemiddelen. De reclame werd
ook door de wetenschap niet als volwaardig beschouwd. Bij docenten
bestond daarom nog de nodige scepsis om het vak in het curriculum van
universiteiten op te nemen (Weger, 1966, p. 28). Ondernemers waren er
maar zelden toe bereid de reclameadviseurs een honorarium te betalen,
dat een beetje in de richting kwam van wat ze nodig hadden om ervan te
kunnen bestaan. Hoewel ze het belang van reclame al wel hadden begrepen en daar soms ook aanzienlijke geldbedragen voor over hadden, werd
het belang van een systematische aanpak van reclame nog nauwelijks ingezien.

173

Het reclamebureau in Duitsland in de jaren twintig
De Eerste Wereldoorlog en de erop volgende economische crisis bracht de
reclamesector en de reclame een harde klap toe. Tijdens de oorlog moesten de handel en de industrie zich aanpassen aan de eisen die het oorlogsbedrijf stelde. Ook was de economie sterk gereglementeerd, waardoor
de reclame zich moest beperken tot het bij elkaar brengen van vraag en
aanbod van surrogaten voor schaarser wordende grond- en voedingsstoffen. De tijd na oorlog werd gevolgd door een periode van grote inflatie en
het verdwijnen van tal van kranten. Het gebrek aan producten en de sterke
geldontwaarding sloten de inzet van reclame voor het aanprijzen van goederen uit. Brose verzuchtte in dit verband in Die Reklame: ‘Was bedurfte
es damals überhaupt einer Propaganda, wo der Sachwert sich von selbst
verkaufte’ (Weger, 1966, p. 31). De geschetste situatie zorgde ervoor dat de
reclame-industrie in Duitsland pas in 1923 weer zijn vooroorlogse productievolume wist te bereiken (Swet,Wiesen & Zatlin, 2007, p. 8).
Duitsland was tijdens de Eerste Wereldoorlog jarenlang afgesneden van
internationale wetenschappelijke en technische vooruitgang. Met een
rationaliseringsgolf in de productie probeerde men de achterstand in te
lopen. Het was de bedoeling dat deze rationaliseringsgolf zich in ieder
geval theoretisch tot alle onderdelen van het leven zou uitstrekken.Vooral
in de reclame vonden de rationaliseringsideeën in de tijd na de oorlog
veel weerklank. Reclame-professionals voelden zich in de voorhoede van
de maatschappelijke en economische hervorming in Duitsland (Peukert,
1987, pp. 116-122). De Duitse reclamebranche werd alleen al door het
idee van massaproductie op scherp gezet, gevolgd door een toenemende
noodzaak tot oriëntatie op afzet en de daarvoor noodzakelijke massaconsumptie. Voor de reclamewereld was het goed functioneren van de cyclus
van massaproductie, inkomsten voor de bevolking en massaconsumptie
slechts een kwestie van inzet van de juiste vormen van communicatie om
goederen en consumenten in de gewenste richting te leiden. De Duitse
reclamemensen gingen er van uit dat zij de nieuwe baanbrekende technieken voor massaproductie, zoals de lopende band, moesten begeleiden
met vergelijkbaar krachtige technieken voor massacommunicatie, om de
gepropageerde cyclus zo waar te kunnen maken. Gevoed door een toenemend zelfvertrouwen, ook gebaseerd op het rationaliseringsdebat en
steunend op eerste reclamewetenschappelijke studies, verhieven ze communicatie, tot een nieuwe maat der dingen in het economisch proces.
De consument werd in de zich na de Eerste Wereldoorlog uitbreidende
anonieme markten niet langer door een persoonlijk gesprek geïnformeerd. De massamedia namen de rol van intermediair tussen producent
en consument over. De fabricage van gestandaardiseerde massaproducten
maakte het noodzakelijk vooral de vrouwelijke consumenten als sleutelfiguur voor de consumptie over productvernieuwingen te informeren.
Producten die in laboratoria van uitvinders en ondernemers waren ontwikkeld, zoals kant en klare soepen, bindmiddelen voor sauzen, bakmeel
of nieuwe apparaten, zoals wasmachines, koelkasten en radio’s, evenals pro174

ducten voor de persoonlijke hygiëne (mondwater, deodorant, ontharingscrèmes en dergelijke) vroegen om een nieuwe communicatieve vertaling
om aandacht, interesse en uiteindelijk de wens tot koop te genereren. De
nieuwe, moderne, van technische hulpmiddelen voorziene en hygiënisch
piekfijn verzorgde consument werd tijdens de Republiek van Weimar de
doelgroep van de Duitse reclameprofessionals. Door de nadruk te leggen op de emotie probeerden zij de vrouwen aan te spreken: die zagen
ze kennelijk niet als een onderdeel van de zich rationaliserende wereld.
De vrouwen waren verantwoordelijk voor ongeveer tachtig procent van
alle aankopen van een huishouden in Duitsland. De rollen van de geslachten en de werkverdeling tussen man en vrouw werden op een traditionele
wijze in de reclameboodschappen weergegeven. Wat betreft de vrouwen
werd bijvoorbeeld gesuggereerd dat ze zich tot manager van het technisch
toegeruste huishouden konden ontwikkelen. Uiteindelijk zou dit ertoe
leiden dat de vrouw zich nog beter in haar door de Eerste Wereldoorlog onderbroken rol zou kunnen voegen en dat ze de gevolgen van haar
inspanningen binnen het huishouden wat betreft haar uiterlijk met behulp
van verschillende crèmes zou kunnen maskeren (Schug, 2003, pp. 32-33).
De toepassing van het principe van rationalisering in de reclame leidde
ertoe dat een groter belang werd toegekend aan reclameplanning. Hoewel:
deze omslag moet ook weer niet overdreven worden. Reclameplanning
bleef ondanks al de hooggestemde aspiraties halverwege de jaren twintig
nog vaak steken in wensdenken. Kupferberg schreef er in 1926 over in Die
Reklame. Hij stelde vast dat: ‘Ein Werbefeldzug heute immer noch ein groBes Rätselraten bedeutet, dessen Erfolg sich vorher so gut wie gar nicht
voraussagen läBt.’ Hij schreef dit manco toe aan de rol die de opdrachtgevers speelden. Zij zouden, anders dan in de Verenigde Staten, niet bereid
zijn hun reclameactiviteiten helemaal uit handen te geven aan de reclamebureaus. Voor ondernemers was de honorering voor reclamebureaus zoals
die in de Verenigde Staten gebruikelijk was – waarbij het reclamebureau
aanspraak maakte op een percentage van de totale reclame-uitgaven –
doorgaans onbespreekbaar (Heuer, 1937, p. 60;Weger, 1966, p. 31).
Toch leek reclameplanning de verspilling van financiële middelen te
kunnen beperken. Reclame-adviseurs uit de jaren twintig, zoals Hanns
F. J. Kropff, Egon Juda, Hanns W. Brose en Fritz Solm, integreerden van
het begin af aan uit de Verenigde Staten overgewaaide werkwijzen in hun
werkzaamheden. Men kan hierbij denken aan marktonderzoek, de psychologische bedrijfsvoering en ideeën over de wijze van afzet van producten. Bedrijven die de reclame adviseerden oriënteerden zich sterk op
Amerikaanse voorbeelden. Ze namen alle reclamewerkzaamheden van
hun klanten over, en wel vanaf de eerste planning, via de vormgeving tot
en met de resultaatcontrole.
De kantoren van reclameadviseurs bestonden doorgaans uit acht tot
vijftien werknemers. Ze hadden bedrijfseconomen, grafici, psychologen,
marktanalisten en mediaspecialisten in dienst (Reinhardt, 1993, pp. 125128). Deze Duitse reclameprofessionals zagen zichzelf veelal als jonge,
mobiele en koopkrachtige protagonisten van de modernisering, als men175

sen die een gejaagd grootstedelijk leven leidden, en zich in het tempo van
de jaren twintig bewogen en dat ook aan hun omgeving wilden tonen.
Walter Matthess van het agentschap Dorland reed bijvoorbeeld regelmatig in een grote Amerikaanse cabriolet over de Kurfürstendamm in Berlijn
en genoot van het snelle geld dat er in deze branche verdiend kon worden. De mogelijkheid om zonder een bijzondere vooropleiding veel geld
te verdienen trok lieden van zeer verschillende pluimage aan. Zelfs met
een afgebroken studie en mislukte pogingen in andere beroepen te slagen
kon je succesvol zijn in de reclamebranche. Een man als Hanns W. Brose
wist als achtentwintigjarige ‘zonder bijzondere’ vooropleiding als reclamedirecteur bij de autofabrikant Horch een vergelijkbaar salaris te verdienen
als de financiële directeur van dit bedrijf.Veelvuldige wisselingen van baan
waren ook kenmerkend voor de branche. Max Poculla bracht het in zijn
werkzame leven bijvoorbeeld tot elf verschillende werkgevers.
De plaatsbepaling van de Duitse reclameprofessionals als zelfbewuste
sociaal-technologen en hun inschatting van de reclame als motor van de
massaconsumptie zouden waarschijnlijk zonder hun voorkeur voor ontwikkelingen in de Verenigde Staten niet mogelijk geweest zijn. Al vóór
de Eerste Wereldoorlog bestond in Duitsland belangstelling voor wat zich
in de Verenigde Staten afspeelde, ook in de reclamewereld. Deze belangstelling nam na de Eerste Wereldoorlog toe. De ontwikkelingen in de
Verenigde Staten leidde tot overdreven rationaliseringsfantasieën bij verschillende groeperingen in Duitsland, die na de Eerste Wereldoorlog
intensief op zoek waren naar toekomstmodellen voor de zich moderniserende samenleving. Dat men zich hierbij op de Verenigde Staten richtte
hing onder andere samen met het economische succes van dit land. De
Amerikaanse economie werd in de Republiek van Weimar het symbool
van een moderne gerationaliseerde economie die door hoge lonen en een
daardoor mogelijk gemaakte hoge consumptie een voorbeeld was. Velen
in Duitsland zagen in de Amerikaanse mentaliteit en praktijk een model
dat ook voor Duitsland wenselijk was, hoewel het als voorbeeld van een
moderne samenleving omstreden bleef: het riep zowel reacties van instemming als van vijandigheid op. Het erkende economische overwicht van de
Verenigde Staten stond tegenover stereotypen van de ‘massamaatschappij’
en ‘het land zonder cultuur’, die zouden kunnen bijdragen tot het zielloos maken van de beschaafde Duitse samenleving. Reclame gold als het
middel bij uitstek voor de controversiële Amerikaanse cultuur. In vaktijdschriften zoals Die Reklame, Seidels Reklame en het Zeitschrift des Verbandes deutscher Annoncen-Expeditionen, werd regelmatig op de situatie in de
Verenigde Staten gewezen, steeds om de betekenis van de reclame, haar
methoden en de daarmee samenhangende professionalisering van het
reclamevak te benadrukken. In een groot aantal nummers van de belangrijkste Duitse reclametijdschriften stonden artikelen, reportages en nieuws
over de Amerikaanse reclame. De auteurs ervan spraken regelmatig hun
verbazing uit over de bedragen die in de Verenigde Staten voor reclame
werden uitgegeven. Alleen al bij The New York Times werd voor ettelijke
tienduizenden dollars aan reclame besteed. Reclamebudgetten van hon176

derdduizenden dollars overtroffen het voorstellingsvermogen van de
Duitse reclamemakers. Overigens gaven sommige fabrikanten van Duitse
merkartikelen zoals Beiersdorf (Nivea) of Henkel (Persil) ook bedragen
uit, die in de miljoenen liepen. De inflatie met de geldontwaarding tijdens
de Weimar Republiek maakt een vergelijking moeilijk.
Hun kennis over de reclame in de Verenigde Staten kregen de Duitse
reclameprofessionals niet alleen door het lezen van vaktijdschriften. Er
vonden ook talrijke reizen naar de Verenigde Staten plaats om ter plekke te
kunnen leren van de Amerikaanse aanpak. Deze reizen werden regelmatig
in de reclamevaktijdschriften besproken. Max Riesbrodt, de voorzitter van
het Deutsche Reklame Verband, stelde naar aanleiding van een reis naar de
Verenigde Staten in 1928 dat alles in de Verenigde Staten in verhouding tot
Europa honderd- of duizendvoudig uitvergroot werd. Naar zijn mening
moesten professionals in de Duitse reclame de Amerikaanse reclame kritisch bestuderen en er de beste elementen uit halen.
Een andere strategie die naast de studiereizen gevolgd werd, was de
internationalisering van de reclamebrancheorganisaties. Als men de aansluiting zou willen vinden bij de Verenigde Staten, dan zou een transatlantische kennisuitwisseling wenselijk zijn: daardoor zou men immers snel
kennis kunnen nemen van de nieuwste verworvenheden op het gebied
van de reclamemethoden. In 1924 hield de International Advertising Association – een anders dan de naam doet vermoeden, overwegend Amerikaanse aangelegenheid – voor het eerst een jaarcongres in Engeland. Dit
was in Duitsland niet onopgemerkt gebleven. In de Duitse pers werd er
op gewezen dat de Engelse reclamewereld er goed van geprofiteerd had.
In 1928 werd na een reis naar de Verenigde Staten van het Deutsche
Reklame-Verband e.V. (DRV) – de grootste Duitse vereniging op het
gebied van reclame –, samen met de Franse verenigingen een continentaal-Europese organisatie opgericht. Men wilde daardoor de aansluiting bij
de Amerikanen en Britten vergemakkelijken.Van groot belang was verder
dat het in 1929 lukte het wereldreclamecongres voor de eerste keer naar
Europa te halen. Het World Advertising Congress van de International
Advertising Association dat in augustus 1929 in Berlijn plaatsvond, gaf een
sterke impuls aan de publieke opinie in Duitsland. Met het congres verwachtte men de reclame in Duitsland definitief de juiste plaats in de economie te kunnen geven.
De Duitse reclame onderscheidde zich in een aantal opzichten van de
Amerikaanse. Een belangrijk verschil tussen beide was de omvang ervan.
Dit vertaalde zich in gigantische winsten van Amerikaanse reclamebureaus
zoals: J. Walter Thompson, Erwin Wasey, Ayer en McCann. In de Duitse
reclamewereld was men hiervan bijzonder onder de indruk. Tegen het
einde van de jaren twintig werd geschat dat in de Verenigde Staten grofweg drie keer zoveel aan reclame werd uitgegeven als in Duitsland. Dit
gegeven was direct gerelateerd aan een veel grotere bereidheid vanuit de
Amerikaanse industrie om geld aan reclame uit te geven.Vanuit de Duitse
reclamebranche werd voortdurend geklaagd over de onwetendheid van
Duitse firma’s als het om het belang van moderne publiciteit ging. Men
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verlangde naar een vergelijkbare maatschappelijke erkenning als die men
bij Amerikaanse reclamemakers vermoedde. Het thema ‘Reklame für die
Reklame’ waarmee men de diepgewortelde scepsis ten aanzien van de
economische voordelen van reclame wilde bestrijden, keerde op diverse
reclametentoonstellingen in de jaren twintig en later regelmatig terug. Het
was een ander argument om het Wereldreclamecongres in 1929 naar Berlijn te halen. Ook had men het idee dat dit evenement de weg zou plaveien om meer zaken met de Verenigde Staten te kunnen doen (Schug,
2003, pp. 35-39; Ross, 2007, pp. 53-61).
De belangstelling voor de Amerikaanse reclame werd verder gevoed
door het idee dat de reclamesector in de Verenigde Staten veel beter georganiseerd was dan in Europa. Vooral de standaardisering van formaten
maakte het in de Verenigde Staten veel eenvoudiger om een advertentie in
verschillende kranten en tijdschriften te plaatsen. De redelijke doorzichtigheid van oplagecijfers van Amerikaanse kranten, gecontroleerd door
een onafhankelijk bureau, zorgde ervoor dat bij prijsonderhandelingen
minder te raden viel. In Duitsland waren deze onderhandelingspraktijken een doorn in het oog van de reclamemakers. Zij spraken gedurende
de gehele jaren twintig regelmatig minachtend over de zwendel met de
oplagen (Auflagenschwindel) en het sjoemelen met de tarieven (Tarifuntreue)
bij de Duitse pers. Uitgevers hadden doorgaans een niet te onderschatten
afkeer van het publiceren van nauwkeurige oplagecijfers, zeker zolang ze
er niet toe gedwongen werden, omdat hun concurrenten er wel toe over
gingen (Ross, 2007, pp. 54-55).
Ook op een andere manier kwamen de Duitse reclamemensen in aanraking met de Amerikaanse manier van reclame maken. Rond 1925 kwamen
Amerikaanse reclamebureaus vanuit de Verenigde Staten naar Duitsland.
Na de monetaire hervorming en de toenemende economische stabiliteit
van de Duitse economie begon de Duitse markt steeds meer de aandacht
van Amerikaanse bureaus te trekken. Bedrijven als Crawford, J. Walter
Thompson, McCann, Erwin Wasey & Co en Lord & Thomas openden bijkantoren in Duitsland: het waren de zogenaamde advertising service agencies
(Heuer, 1937, pp. 59-60; Reinhardt, 1993, pp. 125-128). Deze reclamebedrijven, waartoe met Crawford’s Reklame-Agentur en Lintas ook twee
Britse bedrijven gerekend kunnen worden, behoorden tot de bedrijven die
netwerken hadden opgebouwd om hun opdrachtgevers bij hun internationale expansie plannen ter zijde te kunnen staan (Weger, 1966, pp. 40-46;
Schug, 2003, p. 40). De stap naar Duitsland vormde een onderdeel van een
patroon waarbij Amerikaanse firma’s vaak eerst vaste voet probeerden te
krijgen in Groot-Brittannië, voordat ze zich in de belangrijkste Europese
steden vestigden. Zij beschouwden de Duitse markt als de belangrijkste
naast de Britse. Doorgaans kwamen de Amerikaanse reclamebureaus naar
Europa om daar merkproducten van Amerikaanse bedrijven te verkopen. Het gaat hierbij vooral om duurzame producten (auto’s van General
Motors, Ford, Chrysler en banden van Goodyear) en producten die met
persoonlijke hygiëne (Palmolive zeep) te maken hebben. Kenmerkend
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was vooral dat aan Amerikaanse opdrachtgevers in Europa de gebruikelijke complete service werd geboden, die Europese reclamebedrijven niet
konden bieden, omdat ze niet bekend waren met de Amerikaanse reclametechnieken. Dit leidde ertoe dat de Amerikanen in een aantal grotere steden in Europa bijkantoren opzetten. Deze full-service agencies hielden zich
ook bezig met marktonderzoek om de reclamecampagnes die ze hadden
ontwikkeld te ondersteunen. Een reeks van Amerikaanse reclamefirma’s
heeft eind jaren twintig in Duitsland een vestiging geopend (Heuer, 1937;
Ross, 2007). J. Walter Thompson had in 1927 op aandringen van General Motors een bureau in Berlijn geopend. In 1928 volgden McCann en
Dorland een zelfde patroon. McCann opende als enige in Frankfurt am
Main een kantoor, en wel om Standard Oil Company te ondersteunen bij
de Europese expansie van dit bedrijf. Dorland speelde dezelfde rol voor
Amerikaanse klanten, zoals uitgeverij Condé Nast, de cosmeticafabrikant
Elizabeth Arden en Packard Motors Company.Volgens Weger (1966, p. 41)
zouden er tegen het einde van de jaren twintig negen overwegend Amerikaanse reclamebureaus op de Duitse markt actief zijn geweest.
De Amerikaanse bureaus kwamen er al snel achter dat het uitvoeren
van reclamecampagnes volgens de Amerikaanse methodes niet zomaar
paste op de Duitse situatie. Een belangrijk verschil was de structuur van de
Duitse pers. In tegenstelling tot het medialandschap in de Verenigde Staten
kende Duitsland geen nationale media. Het overgrote deel van de kranten
richtte zich op een bepaalde grootstedelijke of een regionale lezerskring.
Bovendien was een dergelijke lezerskring aanmerkelijk kleiner dan het
aantal geabonneerden op bijvoorbeeld de Amerikaanse weekbladen. De
Berliner Illustrierte Zeitung was het enige blad dat qua omvang een beetje in
de richting kwam. Zelfs grote Berlijnse dagbladen zoals de Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung en Berliner Lokal-Anzeiger werden zelden buiten Berlijn gelezen.
Verder kenden de Duitse kranten geen standaardisatie qua prijzen en
afmetingen. In 1927 onderhield het bureau van J. Walter Thompson contacten met 135 titels met 101 verschillende maten. Slechts enkele uitgevers
ervan waren bereid betrouwbare oplagecijfers te geven. Het plaatsen van
advertenties bleek in Duitsland niet zo eenvoudig te zijn, maar dat gold
zeker ook voor het vervaardigen ervan. Een belangrijk probleem bleek
de taalbarrière te zijn. De eerste pogingen om reclameteksten vanuit het
Amerikaans in het Duits te vertalen waren allesbehalve succesvol. Het vertalen van Amerikaanse slagzinnen in het Duits leidde bij veel Duitsers tot
de nodige hilariteit. Binnen de Duitse media werden dergelijke teksten
als zinloos en stupide getypeerd. Ze werden verder vaak als belerend ervaren. De enige oplossing hiervoor was Duitsers in dienst te nemen en hen
de teksten te laten schrijven. Maar ze moesten wel eerst overtuigd worden van deze Amerikaanse manier van reclame maken, waarbij de tekst de
belangrijkste plaats innam. Vervolgens moesten ze er ook nog voor opgeleid worden.
Het duurde enige tijd, maar uiteindelijk wisten de Amerikaanse bureaus
zich aan de Duitse situatie aan te passen. Waar ze aanvankelijk geen reke179

ning mee gehouden hadden was de invloed van de Duitse sociale context
op de wijze waarop ze reclame moesten maken. De veronderstelling dat
je overal op dezelfde manier reclame kon maken, bleek niet te kloppen.
Beproefde methodes moesten soms, zo bleek, herzien worden.
Ross (2007, pp. 63-65) geeft een goed voorbeeld hoe een campagne
de mist in ging. J. Walter Thompson probeerde de Amerikaanse campagne
die dit bureau voor Ponds-schoonheidscrème in de Verenigde Staten had
ontwikkeld te kopiëren voor Duitsland. Al snel werd duidelijk dat dit om
een ‘onverklaarbare reden’ niet werkte. Toen werd een getuigenis (testimonial) van een bekende persoonlijkheid ingezet. Ook deze aanpak bleek
na daarin herhaaldelijk wijzigen doorgevoerd te hebben, niet succesvol
te zijn. Duidelijk werd dat acteurs en actrices in Duitsland bij lange na
niet de positie hadden als hun collega’s in de Verenigde Staten. Op cosmetica werd in Duitsland op een heel andere manier gereageerd dan in de
Verenigde Staten. In de Verenigde Staten werden standaard twee soorten
crème verkocht: cold cream en vanishing cream. Bij Amerikanen bleek uiterlijke schoonheid een grote rol te spelen, terwijl in Duitsland hard werken
en een gezond lichaam veel belangrijker gevonden werd. Bovendien bleek
het inkomen van het gemiddelde huishouden in Duitsland niet zo hoog
te zijn dat een huisvrouw zich twee crèmes kon veroorloven. Uiteindelijk
besloot men alleen de cold cream te gaan verkopen.
Een nieuwe campagne waarin de nadruk gelegd werd op hygiëne, schoonheid en bescherming van de huid en waarbij gebruik werd
gemaakt van wetenschappelijke gegevens om de werkzaamheid van de
creme aan te tonen, bleek – ondanks de ongunstige economische situatie
van begin jaren dertig – wel het gewenste resultaat te hebben. Dergelijke
successen en vooral de gedetailleerde marktanalyse die eraan ten grondslag
lag, leidden tot waardering bij Duitse bedrijven. Maar de Duitse reclamemakers vonden de Amerikaanse reclamemethoden ondanks de lofzangen
in de Duitse reclamevakbladen niet superieur aan de Duitse. Ze wilden
ze dan ook niet zomaar overnemen (Ross, 2007). Het lukte Amerikaanse
bureaus maar op beperkte schaal, Duitse bedrijven te interesseren voor
hun dienstverlening. De Dresden Lingner-Werke gaven aan het Amerikaanse bureau Dorland de opdracht reclame te maken voor Odol-mondwater, één van de bekendste merkartikelen in het interbellum (Schug,
2003, p. 42). Volgens Hans Kropff was het geringe succes van de Amerikaanse bureaus bij Duitse klanten te wijten aan de angst van reclamemanagers van Duitse bedrijven om overbodig te worden (Weger, 1966, p. 43).
Het financiële aspect heeft zeker ook een rol gespeeld. De Amerikaanse
reclameondernemingen die ook als Reklamedienstagenturen bekend stonden, ontvingen een vergoeding van de uitgevers en van sommige adverteerders: de Agentur-Aufschlag. De Amerikanen waren hierdoor al vroeg
nauwer met hun cliënten verbonden dan de Duitse advertentiebureaus,
omdat ze de uitgevers als agenten van de cliënten tegemoet traden. De
reclameagent was een persoon die zich met één zaak bezighield en meestal
alle reclameactiviteiten van de betreffende onderneming overnam. De
reclameafdelingen van de grote ondernemingen speelden in de Verenigde
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Staten een minder belangrijke rol dan in Duitsland. De onafhankelijkheid
van de Amerikaanse bureaus bij de te nemen beslissingen was gewaarborgd, doordat hun verdiensten niet bepaald werden door de voorwaarden
van de uitgevers. Ze waren juist gebaat bij een goede omzet van de cliënt.
De reclamebemiddelaars hadden dus belang bij het zakelijke succes van de
opdrachtgever.
De Amerikaanse bedrijven voor reclameadvies namen in tegenstelling
tot de Duitse reclame-adviseurs alleen opdrachten aan met een reclamebudget dat een ondergrens had van 150.000 RM en waarbij ze een vergoeding van vijftien procent van het reclamebudget kregen (Heuer, 1937,
p. 63; Reinhardt, 1993, p. 127). In de reclamewereld in Duitsland stond
in de tweede helft van de jaren twintig het denken in kosten voorop en
lag de nadruk niet zozeer op het leveren van prestaties. Dit leidde veelal
vooral tot prijsconcurrentie. Men wilde of kon niet begrijpen dat het bij
de Amerikaanse concurrenten om een andere opvatting over zakendoen
ging. Service diende volgens de principes van de nieuwkomers uit de
Verenigde Staten bij het reclame maken centraal te staan en was er niet
het sluitstuk van. In de literatuur uit die tijd kan men allerlei argumenten lezen, waarom geen gebruik gemaakt hoefte te worden van deze op
Amerikaanse leest geschoeide vorm van reclame. Zo vond men Duitsland
te klein voor deze nieuwe aanpak. Ook werd wel gesteld dat de behoefte
aan onafhankelijkheid bij consumenten te groot was.Verder zou de beperking tot één zelfde soort klant bij reclameadviseurs minder geschikt zijn in
de Duitse situatie. Opdrachtgevers hadden soms namelijk het idee dat ze
zich met huid en haar aan reclameadviseurs uitleverden. Ze vonden dat ze
trouw moesten blijven aan zichzelf en de reclame dus zelf moesten verzorgen (Weger, 1966, p. 43).
Het praktisch toepasbaar maken van de ideeën over reclame uit de Verenigde Staten bleek niet altijd eenvoudig te zijn. Zo had men in Duitsland aanvankelijk grote bedenkingen bij het in de Verenigde Staten
ontwikkelde salesmanship in print. Deze vorm van reclame werd gekenmerkt door een vorm van hard-sell-reclame waarbij argumenten gegeven
worden waarom een product gekocht zou moeten worden. Deze vorm
van reclame, die onder meer door firma’s als J. Walter Thompson en Erwin
Wasey in wekelijks verschijnende bladen als de The Saturday Evening Post
en Ladies’ Home Journal werd toegepast, was vooral gericht op burgerlijke
consumenten. Men mocht verwachten dat het gemakkelijker zou zijn aan
hen het nut van een product dan een image te verkopen. Het uitsluitend
tonen van een product zou hierbij niet voldoende zijn. De consument met
een gemiddeld inkomen zou behoefte hebben aan goede redenen om van
hun moeizaam verdiende geld afstand te doen.
De omstreden vorm van reclame werd in plaats van salemanship in print
ook wel de capitalist realistic style genoemd. Met behulp van de reason-why
reclame probeerden reclamemensen producten te verkopen door de voordelen van het product te noemen en aan te geven waarom consumenten
het product zouden moeten kopen. In veel gevallen werd hierbij gebruik
gemaakt van getuigenissen (testimonials) van bekende personen of van het
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noemen van wetenschappelijke argumenten. In plaats van de aandacht
te trekken door middel van symbolen probeerde men aan de hand van
argumenten een behoefte te creëren. Kenmerkend voor de nieuwe vorm
van reclame was dat deze meer consument- dan productgericht was. Printer’s Ink merkte in dit verband op dat er een verschuiving plaats vond van
het factory viewpoint naar the mental process of the customer. In Duitsland werd
deze vorm van reclame als typisch Amerikaans beschouwd. Er bestond
geen groot enthousiasme om deze vorm van reclame op grote schaal
in Duitsland over te nemen. Men vond dat ze wel geschikt was voor de
Verenigde Staten, waar veel grotere naïeve en vluchtige massa’s mensen
bestonden, dan in Duitsland.
Een andere belangrijke reden om de typisch Amerikaanse manier van
reclame maken af te wijzen was de traditie op het gebied van kunstnijverheid in Duitsland.Vóór 1914 hadden industriëlen en kunstenaars pogingen
in Duitsland gedaan, de vormgeving op een hoger plan te brengen om
zo ook de smaak van brede groepen van de bevolking in positieve zin te
beïnvloeden. Dit had tot een enorme toename van artistiek geïnspireerde
vormen van reclame geleid. Ondanks alle tegenslagen die samenhingen
met de Eerste Wereldoorlog bleef deze vorm van reclame de jaren twintig
domineren. Er was toen een trend waarbij het accent meer kwam te liggen
op de techniek van de reclame (het Werbetechnische aspect) dan op het puur
artistieke element. Toch bleef het kunstzinnige aspect in de reclame in de
jaren twintig belangrijk. Reclame werd vaak nog vooral beoordeeld op
haar kunstzinnige aspecten en niet zozeer aan de hand van commerciële
criteria (Ross, 2007, pp. 55-58).
Het reclamebureau in Duitsland in de jaren dertig
Hoewel de Amerikaanse reclamebureaus de meest vooruitstrevende vorm
van reclamedienstverlening in Duitsland konden bieden, kwamen ze vanaf
het begin van de wereldwijde economische crisis in 1929 in de problemen. Ze moesten onder invloed van de economische crisis inkrimpen.
Ook moesten sommige van die reclameondernemingen hun activiteiten
beëindigen. In een tijd van schaarse middelen verloren de Amerikaanse
reclamebureaus klanten aan de goedkopere traditionele advertentiebureaus. Een paar Duitse reclamebemiddelaars verging het overigens niet
veel beter. De klantenkring van de Amerikaanse reclamebedrijven bleef
beperkt, doordat ze er niet in geslaagd waren, zich voldoende in te stellen
op de Duitse taal, de Duitse economie en het Duitse krantenlandschap. De
hoge vergoedingseisen waren er mede debet aan. Het idee dat het noodzakelijk was om op een systematische manier reclame te maken en het
geloof in de claim dat de diensten van reclamespecialisten dan een voldoende toegevoegde waarde hadden, waren bij de Duitse ondernemers
nog niet voldoende verankerd. Pas tegen het einde van de jaren twintig
hadden veel producenten van merkartikelen, detailhandelaren en zelfs
de zware industrie, die voor de Eerste Wereldoorlog weinig interesse in
reclame getoond hadden, binnen hun onderneming reclameafdelingen
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opgericht. Reinhardt (1993, p. 33) geeft aan dat een grote detailhandelaar aan het einde van het tweede decennium van de twintigste eeuw met
ongeveer vijfhonderd man personeel waarschijnlijk 25 tot 30 mensen in
dienst had die zich met reclame bezig hielden.
De invloed van de Amerikaanse reclame op de Duitse is moeilijk precies vast te stellen. Het is immers lastig om de invloed te kwantificeren:
we kunnen haar hoogstens – reconstruerend – bij benadering aangeven.
De toenemende invloed van de Amerikaanse op de Duitse reclame in de
eerste helft van de jaren dertig blijkt volgens Ross (2007, p. 65) uit het
toenemende gebruik van teksten waarin de consument centraal staat en
uit het gebruik van kleurendruk en fotografie. Hanns W. Brose (1958, p.
33) deelt deze mening en stelt in zijn autobiografie dat de invloed niet
onderschat moet worden, ondanks de beperkte tijd (tot 1933) dat de Amerikaanse bureaus op de Duitse markt echt actief waren. Brose was één van
de weinigen die zich hiervan bewust was en dat al in een publicatie uit
de jaren dertig had geformuleerd. De grootste verdienste van de Amerikanen was volgens Brose dat voor hen de basis van de reclame niet zozeer
in het esthetisch scheppen lag, maar eerder door de psychologie bepaald
werd. Reclame zou vooral met middelen die bijdroegen tot overtuigen
vormgegeven moeten worden en niet zozeer met kunstzinnige middelen.
Brose stelt in zijn autobiografie dat het Amerikaanse voorbeeld direct en
indirect tot diepgaande veranderingen in de Duitse reclamestrategie en
-techniek geleid heeft. Hiervoor is een aantal mogelijke verklaringen te
geven. Eén oorzaak kan gevonden worden in de sfeer van ontwikkelingen
op technisch gebied, zoals verbeteringen op het gebied van fotografie en
druktechnieken. Ook waren Duitsers binnen de Amerikaanse reclamebureaus in Duitsland opgeleid, waardoor ze goed bekend waren met de Amerikaanse aanpak. Ontwikkelingen binnen de Duitse samenleving droegen
ertoe bij dat de Amerikaanse manier van reclame maken beter begon aan
te sluiten bij de Duitse. Tegen het einde van de jaren twintig ging men
zich in Duitsland steeds meer realiseren dat de toekomst bij het op de
markt brengen van producten bij merkartikelen lag. Daarvoor ontstond
dan ook een steeds grotere markt. Voorheen was de grote massa die in
kleine dorpen en op het platteland woonde bij de distributie grotendeels
genegeerd of soms zelfs van levering van merkproducten uitgesloten. Het
doel werd nieuwe markten te betreden en nieuwe segmenten binnen de
samenleving te bereiken. Was het zich wijzigende idee over de markt het
begin van een omslag in het strategisch denken, ook begon men te beseffen dat het verkopen van producten aan een eerste generatie van gebruikers vroeg om persuasieve vormen van uitleg en overreding. Er waren nog
grote groepen mensen die het licht niet gezien hadden, als het ging om
een goede lichamelijke hygiëne en om haar-, huid- en gebitsverzorging.
Vooruitgang op dit gebied zou kunnen bijdragen aan het persoonlijk welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van het individu, zodat het bewerken
van nieuwe marktsegmenten gelegitimeerd kon worden. Het idee bestond
dat toekomstige groepen van kopers eerst moesten ontwaken. De Amerikaanse meer klantgerichte aanpak (reason-why) leek beter aan te sluiten bij
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de fase waarin de Duitse markt verkeerde dan de tot dan toe meer gangbare productgerichte reclame (Ross, 2007, pp. 65-72).
Het advertentiebureau vanaf de Eerste Wereldoorlog
Naast de reclameadviseurs vormden de advertentiebureaus een andere
categorie van voorlopers van het reclamebureau. In Duitsland speelden
twee grote advertentiebureaus een voortrekkersrol. Het waren Ala en
Mosse: zij gingen al snel bepaalde vormen van ‘service’ aanbieden.
Rond 1914 werden de advertentiebureaus in Duitsland geconfronteerd
met een omslag in de markt van advertenties. Het toenemende aanbod
van mogelijkheden om te adverteren werd niet langer gevolgd door de
vraag van de ondernemers naar advertentieruimte. Er was een einde gekomen aan de groei van de advertentiemarkt. De advertentiebureaus reageerden daar in eerste instantie met ‘oude’ methoden op. Dit leidde tot een
toename van de concurrentie, omdat kortingen werden gegeven, klanten
bij de concurrentie werden weggelokt of zelfs werden geïntimideerd.
De Duitse advertentiemarkt reageerde
bovendien bijzonder gevoelig op de conjunctuurgolven van de jaren twintig. De advertentiebureaus werden hierdoor bijzonder
getroffen, omdat ze voor hun inkomsten afhankelijk waren van het advertentie-aanbod. Vanaf
het midden van de jaren twintig probeerden
de advertentiebureaus op deze verslechterde
economische toestand te anticiperen met een
‘nieuwe’ ondernemingspolitiek. Ze gingen zich
meer op het uit de Verenigde Staten komende
begrip service richten. Als dienstverleners ter
ondersteuning van de afzetstrategie van ondernemingen waren de advertentiebureaus min of
meer voorbestemd om hierbij een voortrekkersrol te vervullen (Reinhardt, 1993, pp. 125-128).
Ala had na de oprichting in 1914 steeds
nieuwe
onderdelen aan het bedrijf toegeAlfred Hugenberg (19 juni 1865 - 12 maart
voegd.
De
door Alfred Hugenberg in april 1914
1951) oprichter van Ala. Rijksminister van
Economische Zaken en Landbouw in het ka- opgerichte Ausland Anzeigen GmbH, vooral
binet van Adolf Hitler vanaf 1933. De foto is bestemd voor het plaatsen van advertenties in
van Erich Rezlaff (Müffling, 1933).
buitenlandse kranten, werd met de overname
van Scherl in 1916 uitgebreid tot de Allgemeine
Anzeigen GmbH (Ala). Het primaire doel van het bedrijf was te bemiddelen bij het verwerven van advertenties in het binnenland. Bovendien was het
de bedoeling dat Ala zich ook met affiches en andere vormen van reclame
zou gaan bezighouden. Aandeelhouders van deze coöperatieve vereniging
waren tal van uitgevers, evenals grootadverteerders uit de industrie en de
wereld van handelsondernemingen. Ala onderscheidde zich zowel qua doelstelling als door haar organisatievorm van de andere advertentiebureaus.
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Met de overname van Haasenstein & Vogler en daarmee ook van de aandelen van Daube & Co in 1918, beschikte Ala over een uitgebreid netwerk van filialen. Ala breidde het aandachtsgebied doelgericht uit naar
andere communicatiemiddelen. Zo richtte Hugenberg in 1916 de Deutsche Lichtbildgesellschaft op. Met dit bedrijf werden de pijlen op de film
gericht. Hugenberg wilde op deze manier greep krijgen op de ‘krachtige
propaganda’-mogelijkheden die de film bood, zodat in binnen- en buitenland op een systematische manier reclame gemaakt zou kunnen worden
voor de Duitse cultuur, de economie en het toerisme. In 1920 ontstond
de productiemaatschappij Deuligfilm GmbH. Zeven jaar later slaagde
het concern erin, de grootste Duitse filmmaatschappij, de UniversumFilmgesellschaft (Ufa) te verwerven. Via de Vera-Verlaganstalt GmbH uit
Berlijn wist Hugenberg vanaf 1917 invloed te krijgen op de pers in de
provincie. Telegraphen-Union63, dat vanaf 1916 tot het Hugenbergconcern behoorde, werd na de Eerste Wereldoorlog tot een internationaal
persbureau uitgebreid. Het persbureau kreeg de naam: Telegraph-Union,
Internationale Nachrichtendienst GmbH.
Ala werd door de expansiedrift van Hugenberg onderdeel van een concern dat op meerdere deelgebieden van massacommunicatie activiteiten ontplooide, namelijk in de hoofdstedelijke pers (via de August Scherl
GmbH), de film (via Ufa) en de internationale persbureaus (via de Telegraph-Union, Internationale Nachrichtendienst GmbH). Door deze constellatie was het voor Ala relatief eenvoudig opdrachten uit de industrie
en handel te krijgen (Weger 1966, pp. 32-34). Volgens Hermann (1938,
p. 29) had Ala al in 1917 een Hauptwerbeabteilung opgericht. Deze afdeling gaf adviezen met betrekking tot de keuze van bladen in binnen- en
buitenland. Hierbij werd rekening gehouden met specifieke eigenschappen van de producten die aangeboden werden en met de afnemers ervan.
Ook werden wel adviezen gegeven in verband met andere vormen van
reclame. In een brochure van Ala staat dat het bedrijf een reclameplan ontwikkelde na onderzoek gedaan te hebben naar de plaats van het product
in de markt, van de concurrentieverhoudingen en van de beschikbaarheid
van het product in de handel. Hermann meende dat een dergelijke dienstverlening op dat moment nog uniek was.
De in 1920 opgerichte afdeling voor speciale reclame van Ala hield zich
bezig met tentoonstellingsreclame, vliegtuigreclame, lichtreclame, affiches, postreclame, radioreclame, reclamemateriaal (inclusief verpakkingen),
speciale reclamevormen van welke aard ook en verkeersreclame. In 1925
bedroeg het aandeel van deze reclamemiddelen in de totale omzet van
Ala overigens nog maar acht procent. Het grootste deel van de inkomsten
was afkomstig uit advertenties. Ala had geen eigen atelier voor grafische
vormgeving, maar hiervoor werden vrije kunstenaars ingeschakeld (Weger,
63 Telegraphen-Union was een in 1913 opgericht persbureau. Het bestond een combinatie
van de volgende bedrijven: Louis Hirsch’s Telegraphisches Büro – met inbegrip van het
Depeschenagentur Schenkel – Herold Depeschenbüro, der Telegraphen-Union GmbH,
Press-Centrale Telegraphen-Agentur en Deutscher Telegraph Dr. Rudolph Dammert
GmbH (Stöber, 2000, p. 25).
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1966, p. 34). In de loop van de jaren twintig heeft Ala zijn dienstverlening
verder uitgebreid. In 1929 is sprake van marktonderzoekers die marktonderzoek verrichten. Op basis van de beschikbare gegevens is het echter
niet mogelijk vast te stellen in welke omvang de onderzoeksactiviteiten
werden ontplooid en hoe men daarbij te werk ging.
Vanaf 1925 werd door Mosse een vergelijkbare dienstverlening aangeboden. Hermann meent echter dat Ala op het gebied van de speciale
reclame superieur was aan Mosse. Mosse hield zich behalve met advertenties na 1920 ook bezig met affiches, verkeersreclame, lichtreclame, tentoonstellingscatalogi, theaterprogramma’s en dergelijke. Geleidelijk aan
was een dienstverlening waarbij vanuit een bepaald idee tekst en beeld
vorm gegeven werd, niet langer toereikend. In 1930 kon Mosse de strategische en tactische werkzaamheden voor hele reclamecampagnes verzorgen. Dit totaalpakket bestond uit planning, uitwerking en uitvoering. De
Rudolph Mosse Service begon met productanalyse, onderzocht vervolgens de concurrentieverhoudingen en maakte ten slotte een reclameplan.
Daarbij werd gebruik gemaakt van het archief en de relaties waarover het
bureau in de industrie beschikte. Een idee werd uitgewerkt in beeld en
tekst (Weger, 1966, p. 35). Hermann (1938, p. 63) stelt dat deze aanpak
voor het eerst op het wereldreclamecongres van 1929 gepresenteerd werd.
Maar op dat moment werd zij volgens Weger waarschijnlijk nog niet in de
praktijk gebracht. Een belangrijk kenmerk van deze twee belangrijke concurrenten (Ala en Mosse) was het politieke aspect. Reclamemakers moesten zich er steeds van bewust zijn dat de keuze van de bladen vanuit een
politieke invalshoek plaatsvond. Bij Ala voerde het Duits nationale karakter de boventoon, terwijl bij Mosse met zijn systeem van pachtbladen de
democratische opvatting voorop stond.
Vermoedelijk gingen andere advertentiebureaus vanaf het einde van
de jaren twintig ook over tot het vergroten van de ‘service’ aan klanten.
Het zwaartepunt van de werkzaamheden bleef bij deze advertentiebureaus echter liggen bij de advertenties, hoewel verschillende bureaus zich
ook met andere reclamevormen bezig gingen houden. De beperking tot
het adverteren als werkterrein stond een brede dienstverlening in de weg,
omdat alle vormen van reclame een rol konden spelen bij reclameplannen
(Weger, 1966, pp. 35-36).
De in 1929 uitbrekende economische wereldcrisis en de daardoor veroorzaakte vermindering van het reclame maken trof de branche gevoelig.
Het aantal door de Verein Deutscher Zeitungs-Verleger (VDZV) erkende
advertentiebureaus daalde van 314 in 1930 tot 250 in 1933. Ala werd
geconfronteerd met een daling van de omzet van 22 miljoen RM in 1929
naar 12,2 miljoen RM in 1932. Talrijke filialen werden gesloten, maar Ala
wist te overleven. Daar staat tegenover dat Mosse ineenstortte en in de
herfst van 1932 failliet ging, omdat dit concern sterker aangewezen was op
langlopende kredieten.
De concurrentie binnen de reclamebranche nam na 1933 onder invloed
van twee ontwikkelingen wat af. Door de toename van het reclame maken
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nam de afzetmarkt van de advertentiebureaus weer toe. De omzet bij de
advertentiebemiddeling nam volgens onderzoek van de Werberat der
deutschen Wirtschaft toe: van 47,3 miljoen RM in 1934, via 64,1 miljoen
RM in 1935, 73,2 miljoen RM in 1936 en 78,9 miljoen RM in 1937 tot
93,5 miljoen RM in 1938. Verder nam het aantal bedrijven voor advertentiebemiddeling door regulerende maatregelen, zoals Arisering, verder
af. Het aantal reclamebemiddelaars nam door hierna nog te behandelen
ingrepen van de Werberat aanzienlijk af.Vóór 1930 schatte Groth het aantal Annoncen-Expeditionen op 600. Tegelijkertijd werden 314 bedrijven
door de Verein Deutscher Zeitungs-Verleger erkend. In februari 1933
waren er nog maar 250 reclame bemiddelende instellingen en in juni 1937
was dit teruggelopen tot 218. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog beschikte het Reichsverband Deutscher Werbungsmittler over
230 leden en 44 filialen. De branche was zeer kleinschalig georganiseerd.
Met uitzondering van Ala, die als onaangevochten marktleider gold, had
de overgrote meerderheid van de bedrijven in 1937 nauwelijks meer dan
twee filialen (Reinhardt, 1993, pp. 111-118).
De reclamewereld onder de tucht van de Werberat
De nationaal-socialisten probeerden al vroeg greep te krijgen op de reclamebemiddeling om zo hun opvattingen over de reclame ook door te
drukken. In juli 1932 had de administratie van de nationaal-socialistische
pers met de Nationalsozialistische Anzeigen-Zentrale (NAZ) in München een eigen advertentiebureau opgericht. Het moest er onder andere
voor zorgen dat in de aangesloten bladen geen Judenanzeigen verschenen.
De machtsovername maakte het de nationaal-socialisten mogelijk hun
invloed over de gehele Duitse pers uit te breiden. De Werberat kreeg op
27 oktober 1933 van het Rijk het toezicht op de gehele reclame toegewezen. De raad stelde zich ten doel een einde te maken aan de misstanden in
de reclame in al haar onderdelen (Reinhardt, 1993, pp. 137-142).
Al vanaf de eerste jaren van het bestaan van de advertentiebureaus was
sprake geweest van misstanden. Daarover was ook wel geschreven. In 1875
wees Heinrich Wuttke op het gevaar dat de redactionele vrijheid van de
dagbladen werd ingeperkt door de advertentiebureaus. Hij vond het
toen raadzaam dat de uitgevers de advertentiebemiddeling zelf ter hand
namen. In 1879 sprak R. Schmölder van het ‘chaotische Durcheinander
des Anzeigenmarktes’; hij pleitte voor een advertentiemonopolie van de
staat. Ook in kringen van advertentiebureaus was men zich bewust van de
misstanden. In het tijdschrift van het Verband Deutscher Annoncen-Expeditionen (VDAE) werd er regelmatig over geschreven. In 1933 werd in
dit verenigingstijdschrift de hoop uitgesproken dat het eindelijk zou lukken om met strenge maatregelen een einde te maken aan de ongewenste
toestanden die schade toebrachten aan alle betrokken partijen (adverteerders, bureaus en uitgevers). Eerdere pogingen waaronder het instellen van
een erkenningenregeling door de Verein Deutscher Zeitungs-Verleger
(VDZV) in 1910 waren weinig succesvol gebleken. In de praktijk werden
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gemaakte afspraken vaak niet nagegekomen (Heuer, 1937, pp. 38-41). De
wanorde op de advertentiemarkt had sterk afbreuk gedaan aan het aanzien
van de advertentie als reclamemiddel. De Werberat probeerde dat aanzien
bij de adverteerders en belangstellenden juist te bevorderen.
Voor de advertentiebureaus waren de volgende verordeningen van de
Werberat van belang:
• Bestrijding van oneerlijke concurrentie in de advertentiebemiddeling.
• Vaststelling van vaste advertentietarieven.
• Positiebepaling van de advertentiebureaus tegenover de uitgevers.
De advertentiebureaus die zich bezighielden met het adverteren werden
nu Anzeigenmittler genoemd. Wie zich met de advertentie- of andere vormen van reclamebemiddeling bezig wilde houden, had daarvoor een speciale toelating door de Werberat nodig. Men werd verplicht zich te laten
opnemen in het Reichsverband der Deutschen Werbungsmittler, dat de
opvolger was van de VDAE. De koppeling tussen erkenning en lidmaatschap van deze organisatie was één van de meest wezenlijke verschillen met vroeger. De advertentiebemiddeling voor het buitenland werd
naar land verdeeld. Wie belangstelling voor een bepaald land had moest
het bewijs leveren dat hij over specifieke kennis met betrekking tot dat
land beschikte. Verder diende men over de nodige buitenlandse relaties te
beschikken.
De Werberat stelde een provisie vast, die 10 tot 25 procent van het nettotarief bedroeg. Aan elke advertentiebemiddelaar moest dezelfde provisie toegestaan worden. De concurrentiestrijd werd niet meer via de prijs
beslecht, maar door de geleverde prestatie. Behalve deze maatregelen
waren er nog enkele factoren, die een verdere ontwikkeling van louter
bemiddelaar naar adviseur in de weg hebben gestaan. De meeste reclamebemiddelaars fungeerden destijds al als adviseur. Als een extra advies
boven het gewone advies werd gegeven, moest deze service in het tarief
opgenomen worden. Een andere beperkende beschikking ging uit van de
Reichspressekammer. Deze verbood de toelating van personen en ondernemingen als reclamebemiddelaars wanneer zij tegelijkertijd het beheer
van advertenties van de dagbladen voerden (Heuer, 1937, pp. 64-68; Reinhardt, 1993, pp. 188-190).
De nationaal-socialistische wetgeving betekende voor het huis Mosse
een zware slag. Hoewel de uitgeverij voor een faillissement stond, was het
advertentiebureau Rudolf Mosse economisch gezond. De onderneming
werd regionaal opgesplitst. Met de opheffing van het advertentiebureau
Rudolf Mosse was van de oude grote ondernemingen alleen Ala nog overgebleven. Dit concern had eerder al Haasenstein & Vogler AG en Daube
& Co GmbH overgenomen. Ala was sinds het faillissement van Mosse in
1932 de enige onderneming die voor alle reclameactiviteiten was toegelaten. Ze beschikte over vijftien filialen. De meeste filialen specialiseerden
zich in een specifiek onderdeel van de reclame (Heuer, 1937, p. 26). In
1934 verwierven de nationaal-socialisten de meerderheid van de aandelen van Ala AG. Max Amann, de NS-Reichsleiter voor de pers, maakte
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op 9 mei 1934 bekend dat Ala Anzeigen AG als het advertentiebureau
van de nationaal-socialistische pers beschouwd moest worden. Amann en
Ernst Reichard, de president van de nieuw opgerichte nationaal-socialistische Werberat, kwamen beiden in de raad van toezicht, terwijl Erwin
Finkenzeller, de bedrijfsleider van de Werberat, tot hoofddirecteur werd
benoemd. Na het faillissement van Mosse had Ala nagenoeg geen concurrentie meer op het gebied van de advertentiebemiddeling.
Uit de geschetste ontwikkeling blijkt een ononderbroken lijn van het
media-imperium van Hugenberg uit de jaren twintig tot de nationaalsocialistische media-politiek. Hugenberg had met behulp van het kapitaal
van de zware industrie niet alleen Ala opgebouwd. De samenballing van
ondernemingen droeg er bovendien toe bij dat een niet te onderschatten
deel van de media tijdens de Republiek van Weimar Duits-nationalistische
ideeën verspreidde. De geschetste ontwikkeling leidde ertoe dat het voor
de nationaal-socialisten tamelijk eenvoudig was, in dit medialandschap
binnen te dringen en het naar hun ideeën om te vormen (Reinhardt,
1993, p. 115).
De Amerikaanse reclamebureaus werden door de omwenteling van 1933
in Duitsland hard getroffen. De autoriteiten sloten alle niet-Duitse elementen van de Duitse reclamemarkt uit door een gecontroleerd toegangssysteem te introduceren. In de praktijk werd de toegang beperkt tot leden
van de enige nog toegelaten beroepsvereniging. Doel hiervan was binnen
de beroepsgroep eenheid tot stand te brengen.Vanaf dat moment hield het
tot dan toe vrij toegankelijke reclameberoep op te bestaan. Men moest
naast het lidmaatschap van de reclamevereniging over een licentie (Werbelizenz) beschikken. Deze werd verstrekt door het hoogste controleorgaan
van de reclamebranche, de Werberat der Deutschen Wirtschaft.
De combinatie van het verstrekken van een licentie en het lidmaatschap
van een vereniging beoogde niet alleen de afbakening van het vakgebied
met het oogmerk alleen toegang te verschaffen aan mensen die er geschikt
voor waren. Ze had ook als doel, tot samenhangende kwaliteitsnormen
te komen, waardoor bijvoorbeeld beroepsopleidingen voor reclame ontstonden. Zo kwam de branche juist onder het nationaal-socialisme in een
professionaliseringsproces en maakte een sprong voorwaarts (Schug, 2003,
pp. 49-51). In 1936 werd de Höhere Reichswerbeschule geopend, de eerste
hogeschool voor reclame in Duitsland én in Europa (Swett,Wiesen & Zatlin, 2007, p. 10). De keerzijde ervan was de uitsluiting van ‘buitenstaanders’
zoals Joden en buitenlanders die doorgaans geen reclamelicentie kregen
waardoor ze het reclameberoep niet konden uitoefenen. Het betekende in
feite dat Amerikaanse bureaus van de Duitse markt geweerd werden of dat
ze zich transformeerden in Duitse bureaus. Voorbeelden hiervan waren J.
Walter Thompson, dat zich omvormde tot de Gesellschaft für Wirtschaftswerbung, en McCann, dat verder ging onder de naam Gesellschaft für
markt- und sachgerechte Werbeberatung. Het bureau van J.Walter Thompson nam een andere naam aan, omdat het inschatte weinig kans meer te
maken in het steeds sterker nationalistisch wordende Duitsland. Het bureau
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in Berlijn werd daarom verkocht aan zijn Duitse manager Fritz Solm. Het
verzekerde zich echter wel van het recht van inspraak en een service-overeenkomst met het Amerikaanse moederkantoor in New York.
Schug (2003, p. 50) is in tegenstelling tot Reinhardt (1993, pp. 127-128)
van mening dat de zegetocht van de door de Amerikaanse bureaus geïntroduceerde dienstverlening ook in de periode van het nationaal-socialisme
doorgang vond.Volgens Schug was toen nog steeds sprake van een verdere
Amerikanisering. Hij illustreert dit aan de hand van het bureau Dorland.
Het wist zich op te werken tot één van de grootste private reclameondernemingen, ondanks de Amerikaanse aandeelhouder, de inbedding in het
internationale Amerikaanse netwerk en het feit dat het werk gaf aan talrijke
vertegenwoordigers van Bauhaus. De nazi’s maakten doelbewust gebruik
van de diensten van Dorland, en wel voor hun propaganda. Dorland gold
internationaal als een avant-gardistisch bureau. Ze lieten het bureau ontwerpen maken voor een drietal propagandatentoonstellingen in Berlijn:
Deutsches Volk – Deutsche Arbeit, 1934, Wunder des Lebens, 1935, Deutschland,
1936. Ook bij de vormgeving van tijdschriften, zoals het internationaal
gelezen Die neue Linie, was de creatieve directeur van het voormalige Bauhaus Herbert Bayer actief. (Schug, 2003, p. 50) Bayer was door Walter Matthess, de jonge directeur van het Duitse kantoor van Dorland, aangenomen
als onafhankelijk art director van de studio. Hij werd daar verantwoordelijk
voor de ontwerp-oplossingen voor Duitse klanten zoals Blendax, Blaupunkt, Schaub-radio en Olympia-schrijfmachines. Maar hij werkte ook
voor buitenlandse klanten zoals Elizabeth Arden, Kellogg Company, Packard and Nash (Cohen, 1984, p. 220). In de reclamevaktijdschriften werd
het werk van Dorland vaak positief beoordeeld. Maar ondanks de werkzaamheden die Dorland voor de nationaal-socialisten uitvoerden, vonden
er regelmatig huiszoekingen door de Gestapo plaats (Schug, 2003, p. 50).
Ook Ross (2007, pp. 65-72) laat zien dat invloed van de Amerikaanse
reclame niet meteen verdween met bij terugtrekken van de Amerikaanse
reclamebureaus. De technieken die de nationaal-socialisten bij hun propaganda gebruikten, hadden veel verwantschap met de Amerikaanse verkooptechnieken. Waarschijnlijk heeft de reclame op haar beurt van deze
propaganda-technieken geprofiteerd. In de nazi-propaganda stond het
beeld centraal, terwijl de tegenstanders van het nazisme het accent legden op argumenteren om het publiek te overtuigen. Het symbool van de
swastika van de nazi’s was onovertroffen. Toch werd tijdens de verkiezingscampagnes gebruik gemaakt van een verbinding van beeld met concrete
verduidelijking. Daarbij werd gerefereerd aan concrete belangen en wensen van de verschillende sociale groepen.
De doelen die Amerikaanse reclamebureaus en de nazi’s probeerden
te bereiken, hadden veel overeenkomsten. De reclamebureaus probeerden nieuwe markten voor consumentengoederen aan te boren en daarbij geografische barrières en traditionele sociale patronen op het gebied
van smaak te doorbreken. Ze stelden zich ten doel de geesten rijp te
maken voor de aankoop van nieuwe producten. De nazi’s probeerden
nieuwe bevolkingsgroepen te winnen voor hun ideeën. Ze probeerden
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oude electorale verbanden af te breken en een nieuwe politieke identiteit te construeren, die zich rond begrippen als natie en ras centreerden.
De gehanteerde communicatietechnieken hadden met elkaar gemeen
dat geprobeerd werd er iets nieuws mee te verkopen, waarbij een beroep
gedaan werd op het gevoel én het verstand. In beide gevallen ging men
er ook vanuit dat verschillende doelgroepen ieder op hun eigen manier
benaderd dienden te worden.Tenslotte was voor beide krachtenvelden een
systematische aanpak kenmerkend.
De doorbraak van de Amerikaanse manier van reclame maken vond
paradoxaal genoeg plaats nadat de nazi’s aan de macht gekomen waren en
de Amerikaanse reclamebureaus vertrokken waren. Hoewel de ideeën die
aan de Amerikaanse reclame ten grondslag lagen, door de nazi’s officieel als
‘niet passend bij het Duitse karakter’ betiteld werden, bleven de Duitsers
belangstelling houden voor de Amerikaanse methoden. Behalve uit het
eerder genoemde voorbeeld van Dorland blijkt dit ook uit het feit dat in
de pers nog regelmatig op een positieve manier verslag werd gedaan van
de ontwikkelingen in de Amerikaanse reclamewereld. Zo stonden tot het
einde van de jaren dertig regelmatig verslagen in de vakpers van bezoeken aan internationale congressen. Officieel bestonden tot 1938 contacten
met internationale reclameverenigingen in Europa en de Verenigde Staten.
Soms werden op advies van de Werberat reizen naar de Verenigde Staten
gemaakt om kennis te nemen van de wijze van reclame maken daar, hoewel de ideologische verschillen steeds zichtbaarder werden.
Tot in de jaren veertig kon men frequent positieve berichten vanuit
de Verenigde Staten in de Duitse vakpers lezen. Populaire onderwerpen
waren: een praktische leidraad voor mediaselectie, het opstellen van een
reclameplan en marktonderzoek. Het marktonderzoek waarvan de Amerikaanse bureaus als pioniers golden, trok vooral de belangstelling in kringen van het nationaal-socialisme. Belangrijk in dit kader was de oprichting
van de Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in 1934. Hierbij speelden belangrijke reclamevaklieden als Hanns W. Brose een rol. Deze was
toen bij het Amerikaanse bureau Erwin,Wasey & Co werkzaam. Maar ook
de Werberat was erbij betrokken. Men hoopte op deze manier de doelgerichter en goedkoper reclame te kunnen maken. De directeur bij de
oprichting van Gfk, Wilhelm Vershofen, betitelde het instituut met veel
patriottische retoriek als de ‘Duitse’ weg. Maar in werkelijkheid bleef men
zich oriënteren op het Amerikaanse voorbeeld (Schug, 2003, p. 51).
Onder invloed van het nieuwe regime kwamen in Duitsland voor het
eerst betrouwbare oplagecijfers en informatie over afmetingen van advertenties beschikbaar. Dit kwam de doorzichtigheid van de advertentiemarkt ten goede. De verdere concentratie van de pers, die ook in andere
Europese landen waarneembaar was, maakte het ontwikkelen van nationale reclamecampagnes eenvoudiger. Het belang hiervan nam, dankzij de
expansie van winkelnetwerken en de centralisatie van distributiecentra,
toe. Dit betekende overigens niet dat alle vormen van reclame automatisch
overgenomen werden. Zo werd radioreclame vanaf december 1935 volledig verboden (Ross, 2007, p. 68).
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Hoofdstuk 7

Focus op vorm en inhoud van de reclameboodschap
in Nederland

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de verschuiving van de
focus van de bureaus op advertentiebemiddeling naar de vorm en de inhoud van de reclameboodschappen in Nederland centraal.
De ontwikkeling van het grootste bureau in
Nederland, De la Mar, neemt een dominante
positie in. De meest prominente persoonlijkheden bij dit bureau waren Willem Grollenberg, als bouwer van een reclame-imperium,
en Karel Sartory, als de belangrijkste tekstschrijver van voor de Tweede Wereldoorlog.
Verder treden Berend Knol en Han Coppens
op de voorgrond, omdat zij een belangrijke rol
hebben gespeeld bij het tot stand komen van
reclamebureaus.
De Nederlandse vormgevers worden groWillem Grollenberg (13 oktober 1887 - 14
oktober 1966). De foto werd gepubliceerd in tendeels buiten beschouwing gelaten, omdat
Ariadne van 7 september 1962 (p. 932).
ze binnen de reclamebureaus doorgaans
de tweede viool speelden. De opdrachtgevers komen aan bod in het licht van de zich wijzigende positie van de
reclamebureaus. Zo wordt het ontstaan van de vaktijdschriften en de
vakorganisaties beschreven, voorzover een relatie bestaat met de ontwikkelingsgeschiedenis van de reclamebureaus. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een terugblik op de ontwikkeling in de Verenigde Staten, Duitsland
en Nederland. In dit hoofdstuk staan de volgende subvragen centraal:
• Wie waren de belangrijkste sleutelfiguren in de ontwikkeling van
advertentie- naar reclamebureau?
• Hoe verliep deze ontwikkeling?
• Welke bijdrage leverden deze sleutelfiguren?
• Hoe verdienden de bureaus hun geld? Trad daar verandering in op?
• Welke rol speelden de brancheorganisaties voor de ontwikkeling van
het reclamemaken in deze fase?
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De la Mar tijdens de Eerste Wereldoorlog
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog heeft op de gang van zaken
bij De la Mar grote invloed gehad. Een deel van de reclamebudgetten
was namelijk afkomstig van buitenlandse firma’s en deze waren de eerste
opdrachtgevers die onmiddellijk alle reclame stopzetten. De Nederlandse
bedrijven reageerden op dezelfde manier en staakten hun reclameactiviteiten ook. De omzet van het bureau De la Mar daalde tot een ongekend
laag niveau. Was de eerste helft van 1914 nog een ‘topjaar’, de tweede helft
van dat jaar konden de inkomsten de kosten niet meer dekken. Toch was
de toestand minder ernstig dan verwacht mocht worden, omdat de zogenaamde gelegenheidsadvertenties die op de buitengewone omstandigheden
betrekking hadden, de gewone commerciële advertenties vervingen. Vanaf
de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog werd De la Mar benaderd
door dr. J.C.K van Aalst, president directeur van de Nederlandsche Handelsmaatschappij (NN, 1930, pp 22-24; Sartory, 1955, p. 26). Hij was in
1914 medeoprichter van de Commissie van Handel, een particuliere instelling waaruit op 25 november 1914 de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (NOT) voortkwam. Het was een naamloze vennootschap, opgezet
door Nederlandse kooplieden, reders en bankiers onder leiding van Van
Aalst en had als taak om tegenover de oorlogsvoerende mogendheden te
garanderen, dat de aan haar geadresseerde goederen uitsluitend voor binnenlands gebruik waren bestemd. De aanleiding tot de oprichting was de
eis van de Britten dat Nederland voor alle goederen die door Nederlandse
schepen vervoerd werden, een exportverbod zou instellen. De Nederlandse
regering kon hiermee onmogelijk akkoord gaan, omdat dit door Duitsland
terecht beschouwd kon worden als een schending door Nederland van zijn
neutraliteit. Daarom richtte men de NOT op, waarmee individuele reders
en kooplieden de garantie gaven dat de door hun schepen vervoerde goederen niet naar Duitsland zouden worden doorverkocht. De NOT werd
een soort staat in een staat. Op aandringen van Londen ging de NOT in
april 1915 van start. De Nederlandse import, ook die van films, filmapparatuur en filmreclamemateriaal, kwam onder haar hoede (Blom, 2001, p. 133).
Volgens Karel Sartory was het de eerste keer dat regeringen zich tot
reclamedeskundigen wendde. In Engeland werden de bureaus van Charles
Higham en William Crawford ingeschakeld bij de oproep van de regering
aan de bevolking om zich achter Lord Kitchener te scharen. In Nederland
werd De la Mar ingeschakeld bij reclame voor de NOT. De Nederlandse
overzeese aanvoer moest veilig gesteld worden en de zakenwereld moest
bekend gemaakt worden met het doel en het streven van deze maatschappij. Bovendien verzorgde het Haagse bureau de emissieadvertenties voor
staatsleningen die door minister M.W.E. Treub en zijn opvolger A. van
Gijn opgegeven werden. Volgens Schlick hebben deze opdrachten van
de Nederlandse overheid het voortbestaan van het bureau verzekerd. Het
gevolg hiervan was dat een bijkantoor in Den Haag onder leiding van S.
Vaz Dias werd geopend. Het werd gevestigd aan de Wagenstraat 96 (NN,
1930, pp. 22-25; Sartory, 1955, pp. 26-33).
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Geleidelijk aan keerde het vertrouwen bij de
Nederlandse zakenlieden terug: Nederland zou
buiten de oorlog blijven. In de jaren 1916 en
1917 groeide de omzet weer (NN, 1930). In
1916 maakte De la Mar de eerste kleurenadvertentie die in de Nederlandse pers is afgedrukt. Het gaat om een advertentie van Willy
Sluiters die in het Algemeen Handelsblad verscheen en had betrekking op de vernieuwing
van interieurkunst van ‘Het Woonhuys’ (Sartory, 1955, p. 29).
7.2 De la Mar in het interbellum
De la Mar wordt een Naamloze Vennootschap (NV)
Op 1 oktober 1913 werd W.A. Grollenberg
benoemd tot directeur van het Algemeen
Advertentiebureau A. de la Mar Azn.64 Op 29
december 1915 werd de Koninklijke bewilliging verleend voor de omzetting van het
advertentiebureau in een naamloze venDe eerste kleurenadvertentie in Nederland
in 1916 gepubliceerd in Het Algemeen Han- nootschap. In de bijlage van de Nederlandsche
delsblad voor De la Mar getekend door Willy Staatscourant van 29 december 1915 wordt de
Sluiters (Sartory, 1955, p. 69).
doelstelling van het bedrijf als volgt omschreven: ‘Het doel der vennootschap is de uitoefening van het publiciteitsbedrijf in den uitgebreidsten zin des woords,
waaronder in de eerste plaats is begrepen de voortzetting en exploitatie
van het Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn. en het Financieel
Annonce Bureau A. de la Mar Azn, alsmede de uitoefening van het drukkers- en uitgeversbedrijf in den uitgebreidsten zin, hetzij door oprichting,
aankoop, deelneming in dergelijke bedrijven of anderzijds, alsmede in het
algemeen het verrichten van alle zoodanige werkzaamheden, die met dit
doel kunnen worden gedekt in verband te staan of aan dit doel bevorderlijk kunnen zijn, zoo te Amsterdam als elders’. Het kapitaal bedroeg 30.000
gulden, verdeeld in honderd aandelen van elk driehonderd gulden. Voor
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het kapitaal nog twee
keer verhoogd: in december 1929 tot 45.000 gulden en in oktober 1930
tot 200.000 gulden.
Al tijdens zijn leven had Abraham De la Mar toestemming als presidentcommissaris en grootste aandeelhouder gegeven voor een wijziging van
de statuten. Hij overleed op 15 april 1929. Dit hield hoofdzakelijk de uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal en de mogelijkheid voor een
meerhoofdige directie in. De eerste aanpassing was nodig ‘omdat langza64 NN. (1938, 28 september). Vijf- en twintig jaar in het advertentievak. W.A. Grollenberg
jubileert. De Telegraaf.
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merhand het in de zaak gestoken kapitaal reeds was aangegroeid tot bijna
ƒ 200.000. Hetgeen noodzakelijk was in verband met de steeds groter
wordende omzetten’. De tweede wijziging was nodig omdat het bedrijf
een omzet had bereikt die onmogelijk door één persoon te overzien was.
Het laatste leidde tot de benoeming van een tweede directeur in de persoon van C.J. Palm.Verder werd bij dezelfde gelegenheid J.W.H. Schumacher tot algemeen procuratiehouder benoemd. Schumacher was al vanaf 2
januari 1920 in dienst van De la Mar (NN, 1930, pp. 29-30). 65
In 1929 werden 150 aandelen uitgegeven, elk van driehonderd gulden.
Het bedrag van 30.000 gulden werd volgestort. De overige aandelen zouden vóór 1 januari 1930 voldaan moeten worden. Hiervan waren 26 aandelen voor rekening van A. de la Mar en 24 voor rekening van Willem
Grollenberg, zodat De la Mar een meerderheidsaandeel hield.66 De veranderingen van 1930 hielden in dat drie series aandelen werden uitgegeven.
Serie A was verdeeld in honderd aandelen van driehonderd gulden, serie
B in vijftig aandelen van driehonderd gulden en serie C in 155 aandelen
van duizend gulden.Van het maatschappelijk kapitaal werd 45.000 gulden
geplaatst en volgestort (serie A en B).67
Het bestuur van de onderneming veranderde gedurende de beide statutenwijzigingen niet wezenlijk. In 1915 werd het opgedragen aan één
directeur onder toezicht van een raad van commissarissen. Vanaf 1930
konden ook twee directeuren actief zijn. In 1915 kon de raad van commissarissen uit ten hoogste drie leden bestaan en in 1930 konden dit er
maximaal vijf zijn.
De directeur werd belast met de leiding van de vennootschap. Hij
benoemde, schorste en ontsloeg personeel. Bovendien was hij bevoegd
vertegenwoordigers, agenten, reizigers, colporteurs, enzovoort, aan te stellen en te ontslaan. Ook stelde hij hun beloning vast. In een aantal gevallen
had de directeur de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig,
namelijk:
‘a. tot het aankopen van onroerende goederen, het aanschaffen van machinerieën ten behoeve der vennootschap, alsmede het verkrijgen, vervreemden of bewaren van onroerende goederen;
b. tot het aangaan van pachtcontracten voor exploitatie van eenige publiciteit of eendere verbintenissen waaraan eene garantie is verbonden;
c. tot het voeren van processen, tenzij deze strekken om betaling te verkrijgen van een nalatige debiteur;
d. tot het aanstellen van ondergeschikten tegen een hooger vast salaris dan
vijftienhonderd gulden per jaar;
e. voor het aanstellen van een of meer procuratiehouders.’
65 De statutenwijzigingen vonden plaats op 23 december. Abraham de la Mar overleed op 15
april 1929. Zijn overlijden vond dus eerder plaats dan de statuten wijziging. Een oorzaak
van de trage eerste statutenwijziging was de nieuwe Wet op de Naamloze Vennootschappen,
aldus het herdenkingsboek: NN. (1933). Een halve eeuw advertentiebureau, pp. 29-30.
66 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Maandag 23 december 1929, nr. 304, 3240.
67 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Maandag 20 oktober 1930, nr. 203, 3642.
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Als de raad van commissarissen de directeur een goedkeuring in één van
de genoemde gevallen onthield, diende een vergadering van aandeelhouders belegd te worden. Deze kon de uitspraak van de raad van commissarissen te niet doen. De gewone leden van deze raad werden, evenals de
gedelegeerde commissaris, door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, en wel voor onbepaalde tijd, behoudens ieders recht
om ontslag te nemen. De regeling van de benoeming van de eerste commissarissen week af van hetgeen eerder was vastgesteld. Als eerste commissarissen werden Abraham de la Mar en Marianne Nicolette de la Mar
benoemd.
Bij de oprichting van de vennootschap bezat A. de la Mar 98 aandelen, N. de la Mar één aandeel en W.A. Grollenberg één aandeel. A. de la
Mar bracht hiertoe het Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn. en
het Financieel Annonce Bureau A. de la Mar in de vennootschap. ‘Met het
recht tot exploiteeren daarvan en alle daartoe behoorende rechten, orders,
connectiën en clientèle welke aan den eigendom van genoemd algemeen
advertentie bureau en financieel annonce bureau zijn verbonden, met
uitzondering echter van al hetgeen behoort tot, of deel uitmaakt van de
drukkerij, welke onder den naam van: Electrische drukkerij van het Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn., gedreven wordt en welke ook
na het tot stand komen der vennootschap door den comparant A. de la
Mar in privé verder zal worden geëxploiteerd.’ Alle rechten en plichten
werden overgenomen, maar niet alle schulden en vorderingen.68
In het herdenkingsboek van 1930 wordt als één van de belangrijkste
redenen voor de omzetting van het bedrijf in een naamloze vennootschap
gegeven dat Abraham De la Mar zich niet meende te kunnen verenigen
met de nieuwe Regelen voor het Advertentiewezen. ‘De reden hiervan is hoofdzakelijk te zoeken in zijn eerlijke meening, dat zijn andere
positie als directeur van het Nederlandsen Telegraaf Agentschap (Reuters
Agency) een dergelijk verplichting tegenover de Nederlandsche Dagbladpers niet gedoogde’, zo leest men het herdenkingsboek van De la Mar
in 1930 (p. 24). Met enkele niet nader genoemde voorschriften kon hij
zich niet verenigen. Niettemin zou hij er met het bestuur van de vereniging De Nederlandsche Dagbladpers van overtuigd zijn geweest, dat de
nieuw ontworpen Regelen een zegen waren voor de advertentiewereld in
Nederland. Door de omzetting in een naamloze vennootschap verviel het
bezwaar de tegen ondertekening van de Regelen (NN, 1930, p. 24).

68 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 29 december 1915, nr. 304, 952.
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7.3 Nieuwe wegen in de reclame
Coppens Adviesbureau
Ger Coppens heeft in 1889 Coppens’ Advertentiebureau in Amsterdam gevestigd. Hij
was eerst uitgever geweest van bladen als: Op
de Hoogte, Toonkunstnieuws en IJzer- en StaalKroniek. Maar zijn belangstelling ging verder.
Hij wilde de reclame op een hoger peil brengen en bestudeerde daarom de veranderingen
op het gebied van het adverteren in het buitenland. Hij maakte studie van buitenlandse
literatuur op het gebied van reclame en toegepaste psychologie. Zijn ideeën vielen rond
1910 nog niet in goede aarde. ‘Zelfs vooraanstaande figuren op het gebied van handel en
industrie lachten in den beginne ongeloovig,
toen de heer Coppens met hen sprak over de
Ger Coppens (1872 - 23 juli 1930) oprichter
evolutie, welke zich in het Advertentiewezen
van het gelijknamige bureau. De foto werd
gepubliceerd in Het Advertentiebureau van zou kunnen voltrekken, indien meer het oor te
luisteren werd gelegd aan de eischen op wetenjuli 1930 (p. 141).
schappelijk terrein.’ Aldus het In Memoriam
in Het Advertentiebureau van juli 1930 (pp. 141-143). Een belangrijk succes
boekte Coppens toen hij van ir. J. Muysken, de directeur van Werkspoor,
de opdracht kreeg een kalender te maken, die de aandacht moest vestigen
op de machinale polderbemaling. De kalender bleek een succes: ze leidde
tot een opdracht van de firma Stork uit Hengelo, die de machines voor de
polderbemaling produceerde. Stork wilde de reclame door Coppens laten
uitvoeren onder voorwaarde dat deze geen reclame voor concurrenten
zou verzorgen.Vanaf dat moment hanteerde Coppens het uitgangspunt dat
met slechts één firma uit een bepaalde branche zaken gedaan werden.69
Het advertentiebureau Coppens gold als één van de meest vooruitstrevende bureaus uit de periode vóór de Eerste Wereldoorlog. Ger Coppens
nam zijn vak serieus, zoals blijkt uit de brochure De moderne alchimist uit
1913 en uit het artikel ‘Die Bedeutung der Handelsreklame’, dat een jaar
later verscheen in de bundel: Reklame: Ihre Kunst und Wissenschaft. Reclame,
zo schreef Coppens, was in essentie een wetenschap die de ondernemer
veel geld kon opleveren. Maar dan moest hij wel de hulp inroepen van
een reclamevakman. Die kon hem niet alleen raad geven bij de keuze van
de juiste kranten en tijdschriften voor het plaatsen van zijn advertenties,
maar hen ook adviseren bij de stijl van adverteren. Die stijl moest van enig
niveau getuigen, vond Coppens, want: ‘Het publiek, het groote beschaafde
publiek, is van geen humbug gediend. Het wil niet schreeuwerig behandeld worden, maar netjes, gentlemanlike.’
69 Het Advertentie Bureau, juli 1930, pp. 141-143.
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Te veel ondernemers vertrouwden echter nog volledig op hun eigen
inzichten, zo stelde Coppens. En in plaats van gebruik te maken van de
wetenschappelijke kennis van de reclamevakman kozen ze, gedreven door
‘blind zelfvertrouwen of verkeerde zuinigheid’, ervoor zelf hun reclame te
verzorgen. Coppens was een van de eerste reclamemensen in Nederland
die het gebruik van wetenschappelijke inzichten in de reclame bepleitte.
Dit hield bij Coppens niet veel meer in dan het uitstippelen en volgen
van een systematisch reclamebeleid en het hanteren van algemene psychologische principes. Zo diende de reclamemaker volgens hem uit te
gaan van de stadia aandacht, belangstelling en verlangen naar het bezit, en
zijn advertenties zo in te kleden dat de toekomstige koper die drie fasen
doorliep. Dat Coppens zo graag schermde met zijn belangstelling voor de
wetenschap heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hij daarmee zijn
vak en dus ook zijn eigen bureau bij de adverteerder meer aanzien wilde
geven (Coppens, 1914; Schreurs, 2001, p. 65).
Ger Coppens hield verschillende lezingen over reclame voor de Maatschappij voor Nijverheid in Den Haag.Verder schreef hij een serie artikelen in het blad Hou en Trouw over ‘Wetenschappelijke reclame’. Coppens
gaf de aanzet tot het organiseren van de eerste reclametentoonstelling die
in Rotterdam gehouden zou worden. Hij ging naar Duitsland en Frankrijk op reis om te proberen bedrijven die ervoor in aanmerking kwamen,
over te halen eraan deel te nemen. De Eerste Wereldoorlog gooide echter
roet in het eten. Na het uitbreken ervan werden veel contracten opgezegd.
De ijzergieterij Nering Bögel uit Deventer ging op dat moment juist met
Coppens in zee.70
Het advertentiebureau Coppens kwam
onder leiding van Han G.D. Coppens, de
zoon van Ger, echt tot bloei. Han Coppens
was na zijn HBS-tijd naar Engeland gestuurd.
Daar volgde hij een opleiding tot ‘ad-writer’
aan de British School of Advertising en daarmee werd hij een van de eerste reclamemensen in Nederland met een gerichte opleiding.
Hij mocht daarom de letters G.B.S.A. achter zijn naam zetten: Graduate of the British
School of Advertising. Later heeft Coppens in
Amsterdam psychologie gestudeerd bij professor dr. A.A. Grünbaum. Rond 1914 kwam
Han Coppens in het advertentiebureau van
zijn vader. Nadat hij het roer had overgenomen koos hij voor een andere koers dan zijn
vader. Het inschakelen van kunstenaars voor Han Coppens (1894 - 1 december 1967). De
het maken van advertenties was verleden tijd. foto werd gepubliceerd in Ariadne van oktober 1958 (p. 475).
Op een ander punt zette Han Coppens wel de
lijn van zijn vader voort. Hij legde het accent
70 Het Advertentie Bureau (1930, juli), p. 145.
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op de noodzaak van een wetenschappelijke fundering van de reclamevoering.71 In De Bedrijfsreklame typeerde Han Coppens zijn Advies-Bureau in
november 1919 (p. 53) als volgt: ‘(…) een bureau voor Reclame en Verkooporganisatie op wetenschappelijke basis. Beoordeelingen van artistieke
zijde laten haar koud. Zij maakt zich uitsluitend warm voor de behaalde
bedrijfsresultaten der bij haar aangesloten firma’s. Vandaar haar succes!’
Die ‘wetenschappelijke basis’ werd gevormd door de psychologie, want
reclame maken was volgens Coppens primair ‘het opwekken of het versterken van een geestelijken prikkel’. Kunst kon effectief zijn, maar dat
was eerder uitzondering dan regel. ‘De zuiver artistieke werving namelijk
mist het zakelijk suggestieve element. En reclame zonder suggestie is als
een auto zonder wielen: je komt er niet mee vooruit. De groote macht
der reclame moet juist zijn het vooruitbrengen in zakelijken zin.’ Aldus
Han Coppens in De Bedrijfsreklame in een artikel over zijn bedrijfsfilosofie. Ook in verschillende andere opzichten had Han Coppens een voortrekkersrol. Hij wilde absoluut niet dat zijn bureau advertentiebureau werd
genoemd en noemde zichzelf reclameadviseur. Hij signeerde zijn advertenties met een bureauvignet, een gebruik dat al gauw door vrijwel alle
andere bureaus werd overgenomen. De vernieuwende reclamefilosofie van
Coppens werd gewaardeerd door de adverteerders. Coppens verzorgde de
reclame voor bedrijven zoals Hollandia Fabrieken, His Masters Voice, Philips, Bols, Burgers, Heemaf, Sluis, en Van den Bergh (Schreurs, 2001, p. 66).
Van reclamekunst naar verzakelijking
Naarmate ondernemingen op grotere schaal gingen produceren en hun
producten op geografisch gezien grotere markten gingen afzetten, werd
het contact tussen producent en consument minder direct. Tegelijkertijd
ontstond er meer concurrentie tussen ondernemingen. Reclame werd een
vervangingsmiddel voor het verloren gaan van het directe contact tussen
producent en consument in lokaal verband (Schudson, 1989). In het begin
lag de nadruk bij het merkartikel vooral in het zich onderscheiden van
het merkloze artikel. In latere jaren kwam de nadruk meer te liggen bij
het streven zich te onderscheiden van concurrerende merkartikelen (Hermens, 1949).
Eén van de vroegste merkartikelen in Nederland was afkomstig uit de
Groningse Veenkoloniën. In een blauwe papieren verpakking werd het
voedingsmiddel Scholtens Sago vanaf de jaren zestig van de negentiende
eeuw aan de man gebracht. Het merk bestond uit een dubbele driehoek
met daarin de letter S. Het werd op alle zakken, kisten fusten en pakjes
met de producten van Scholten afgebeeld. Het handelsmerk leek vooral
een praktisch doel te hebben: het was immers vooral een herkenningste71 In een artikel in de Revue der Reclame, getiteld ‘26 vragen aan H.G.D. Coppens’, (december 1958, pp. 602-603) vertelde Coppens dat hij vooral beïnvloed is door zijn vader en de
professoren G.J.P.J. Bolland (filosofie) en A.A. Grünbaum (psychologie). Hij had ongeveer
tweehonderd boeken over reclame in zijn boekenkast, waaronder die van Mataja,Walter Dill
Scott en Liesenberg.
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ken bij vervoer en aflevering en een teken van kwaliteit. Scholten wilde
er zeker van zijn dat zijn kwaliteitsproducten bij zijn afnemers terecht
kwamen. Naamsbekendheid speelde weliswaar een rol, maar had niet de
eerste prioriteit. Opvallend is dat W.A. Scholten niet wilde dat in kranten
werd geadverteerd. Dit was voor Scholten een principe kwestie: hij was er
namelijk van overtuigd dat een goed product zichzelf verkocht. Ook was
hij van mening dat advertenties alleen maar de aandacht van concurrenten
trokken. Ten slot vond Scholten adverteren geldverspilling. In 1888 zei hij
een advertentieverkoper hierover: ‘(…)[ik] moet u melden dat ik weldra 50
jaren fabrikant ben, maar nimmer eene advertentie plaatste ter aanbeveling
van mijn fabrikaat, en dat [ik] daar op mijn ouden dag ook niet aan begin,
liever zet ik er nog een paar fabrieken bij’ (Knaap, 2004, p. 124). Scholten
had meer vertrouwen in het opbouwen van naamsbekendheid door deelname aan (internationale) beurzen. Hij exposeerde onder andere in 1882
op een internationale tentoonstelling in Moskou en in 1883 in Amsterdam.
Het merkartikel werd in de laatste decennia van de negentiende eeuw
steeds belangrijker. Vooral de chocolade- en cacaofabrikanten waren er al
vroeg bij. Fabrikanten als Van Houten, Blooker, Korff, Driessen, Erven de
Jong, Grootes en anderen maakten al regelmatig reclame voor hun producten. Maar ook voor andere producten werd al regelmatig reclame
gemaakt. Te denken valt dan aan: Spoors mosterd, Night Cap genever,
‘Punch van Beertje’, Trio-sigaren en Matador-sigaren, Brandsma’s thee,
Boston-overschoenen, Honigs Maïzena, Verkades honing ontbijtkoek,
Sopkes bessensap en jams, Jansen en Tilanus’ stoffen en Boldoots eau
de cologne. Belangrijke buitenlandse merken waarvoor reclame werd
gemaakt, waren: Jaegers ondergoed, Franz Jozef-bitterwater, Scotts Emulsion, Liebigs en Cybils vleesextract, Odol-mondwater, Quaker Oats en
Nestlé’s kindermeel, om er maar een aantal te noemen (Hermens, 1949,
p. 113). Het toegenomen belang van het merkartikel wordt ook geïllustreerd door de tot stand komen van de merkenwet in 1893. Deze wet was
bedoeld om een vorm van deloyale concurrentie te bestrijden, die bestond
uit het na-apen van fabrieks- en handelsmerken en dus het misleiden van
de concurrent (Brugmans, 1961, p. 49).
Advertentiebureaus speelden aanvankelijk nauwelijks een rol bij de
vorm en de inhoud van de advertenties. Fabrikanten van merkartikelen
schreven hun reclameteksten rond de eeuwwisseling doorgaans zelf, of ze
hadden medewerkers in dienst die dit voor hen deden. Voor speciale
opdrachten werden kunstenaars bij de vormgeving van reclame-uitingen
ingeschakeld. Zij leken de aangewezen personen te zijn, die fabrikanten
zouden kunnen helpen. Kunstenaars stonden daar vanaf ongeveer 1890
ook niet afkerig tegenover: ze zagen reclame steeds meer als een serieus te
nemen werkterrein, ook vanuit artistiek gezichtspunt. Meestal bleef de
betrokkenheid van kunstenaars op dit terrein beperkt tot het ontwerpen
van een affiche voor een bedrijf of product. Enkele vroege voorbeelden
hiervan zijn te danken aan: Hendrik Berlage (Noord Hollandsche Trammaatschappij ca. 1893), Theo Nieuwenhuis (Delftsche Slaolie 1893), Jan
Ros (Blooker’s Cacao 1895), Jan Toorop (Delftsche Slaolie ca. 1895),
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Johann van Caspel (Hinderijwielen 1896), Jacques Zon (Delftsche Slaolie
ca. 1897) en Willem Pothast (Fosco Cacao ca. 1900). Ze maakten allen affiches met een reclamekarakter (Franciscono & Prokopoff, 1987).
Enkele grafische ontwerpers, zoals Jan Rotgans en Jan Kreunen, zagen al vroeg in dat er
volop mogelijkheden waren om een aardig
belegde boterham te verdienen, wanneer ze
zich met alle aspecten van reclame bezighielden.
Ze begonnen naast affiches, ook verpakkingen
en allerlei andere drukwerk, zoals reclamefolders, prijslijsten en advertenties, te ontwerpen.
Toch bleven veel kunstenaars diep in hun hart
op dit soort van werk neerkijken. Als ze voldoende konden verdienen met ‘vrij’ schilderen en/of beeldhouwen om van te leven, dan
gaven ze de werkzaamheden in de toegepaste
kunst maar al te graag weer op (Heij, 2004, p.
30). Kunstenaars zagen reclame ook wel als een
mogelijkheid om de kunst een functie te geven
in de samenleving. Ze zagen er een modaliteit Het eerste reclamevakblad van Nederland:
van massacommunicatie met reclamedragers in, De Ark. Tijdschrift voor Algemeen Reclamekunst. Het blad verscheen op 1 januari 1911
uitstekend geschikt om ook dragers van kunst met een illustratie van André Vlaanderen
te worden. Hieruit kwam het ideaal van kunst- (1 september 1881 - 5 augustus 1955) op de
zinnige reclame voort. Zo ontstonden begrip- cover. Na vier uitgaven hield het blad op te
pen als ‘reclamekunst’ en ‘reclamekunstenaar’. bestaan.
Ontwerpers deden aanvankelijk weinig concessies aan de commercie. Het ideaal van een
kunstzinnige vormgeving in de reclame blijkt
uit het door André Vlaanderen en J.C.D. van
Dokkum in Amsterdam uitgegeven reclamevaktijdschrift De Ark. Tijdschrift voor Algemeene
Reclame Kunst. Het eerste nummer verscheen in
januari 1911. Uiteindelijk verschenen maar vier
nummers. In het blad werden allerlei uitingen
van reclame besproken (Bonnet, 1993, p. 12).
Tijdens de mobilisatiejaren van 1914 tot
1918 werd de Nederlandse industrie gedwongen zich grotendeels op de binnenlandse markt
te richten. Daardoor nam de belangstelling
voor reclame sterk toe. Dit blijkt onder meer
uit de oprichting van de eerste reclamevereniging in 1916 in Amsterdam: de Nederlandsche Het eerste exemplaar van het reclameVereeniging tot bevordering der Bedrijfsre vakblad De Bedrijfsreclame. Officieel orklame. In een oplage van 1.500 exemplaren gaan van de vereeniging ter bevordering
verscheen het blad De Bedrijfreklame, het offici- der bedrijfsreclame. Het blad verscheen in
ële orgaan van de vereniging. Hoofdredacteur juli 1916. De coverillustratie was van André
Vlaanderen.
was W.H. de Buisonjé, in het blad doorgaans
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aangeduid als ‘onzen Leider’. Redacteuren in de eerste jaargang waren P.
Beishuizen, leraar aan de Handelsschool van de Amsterdamse Winkeliersvereniging, en S. van Win, reclamechef van ‘Liberty’ (later: Metz & Co) in
Amsterdam. In de beginselverklaring in het eerste nummer in juli 1916
beloofden de genoemden een kritische houding te zullen aannemen,
omdat ze de reclame op een hoger pijl wilden brengen. Ze waren van
mening dat de reclame in Nederland tot dat moment aan het toeval overgelaten werd en daardoor achtergebleven was bij het buitenland.
Wat de kritische houding betreft hield het blad zich aan zijn woord.
Zo werd uitvoerig aandacht besteed aan plagiaat. In de zes in 1916 verschenen nummers kwam ‘plagiaat’ meer dan eens aan de orde. Ook werd
er regelmatig aandacht aan psychologie in de reclame besteed. Een ander
onderwerp dat permanent in de kolommen van De Bedrijfsreklame opdook
was oplaagcontrole. Het ging hierbij om de vraag: ‘Hoe komt de adverteerder te weten welke invloedssfeer het blad waarin hij adverteert heeft,
hoe groot de kring is waarin zijn advertentie gezien wordt.’ Begin 1919
waren in deze strijd al enkele successen geboekt. Enkele grote bladen, zoals
uitgevers van Het Volk, De Courant, De Telegraaf en De Tijd, verstrekten controleerbare oplagecijfers. Maar andere titels deden dat nog steeds niet. In
1921 ging de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der Bedrijfsre
klame geruisloos ten onder. Het blad De Bedrijfsreklame volgde in datzelfde
jaar. De oorzaak ervan is niet precies bekend. Het afscheidsartikel van W.H.
de Buisonjé in De Bedrijfsreklame van maart 1920 (p. 1) geeft echter wel een
aanwijzing. Hij schrijft dat ‘nu de Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst de Bedrijfsreklame ter harte heeft genomen, de (eigen) Vereeniging ook feitelijk geen reden van bestaan meer heeft.’ Reclame was meer
dan reclamekunst. En de redactie had juist daarop het accent gelegd. Na het
vertrek van De Buisonjé waren verschillende redactiewisselingen gevolgd,
in de hoop andere accenten te kunnen leggen en zo de redactieformule
te kunnen verbreden. J.C. van den Berg was in plaats van De Buisonjé in
april 1920 tot redacteur van De Bedrijfsreklame benoemd.Volgens de redactie zou het blad minder aandacht aan kunst in de reclame dienen te geven.
Van den Berg zou aangesteld zijn om meer aandacht te geven aan de praktische ‘reclamevak-techniek en -wetenschap’. Men wilde de samenwerking
tussen de ‘handelsman, reklamekunstenaar en reklamevakman’ bevorderen en stelde zich ten doel alle betrokken partijen te informeren ‘omtrent
de belangrijke vakkwesties, zoowel uit binnen- als buitenland’ (NN, april
1920, p. 1). Van den Berg debuteerde in De Bedrijfsreklame van april 1920
met een artikel over de Amerikaanse reclamepsycholoog Walter Dill Scott.
Het doek voor De Bedrijfsreklame viel in maart 1921.
De Bedrijfsreklame werd in december 1921 voortgezet in het nieuwe
reclamevakblad De Reclame dat in Rotterdam verscheen. Kunst en uitingen van reclamekunst kregen ook in het nieuwe blad aandacht, maar het
accent bij uitgever/redacteur Berend Knol en mederedacteur Machiel
Wilmink lag veel duidelijker dan voorheen op praktische informatie over
alle aspecten van het reclamevak (Hermens, 1949; NN, januari 1983; NN,
maart 1983; NN, mei 1983; Conijn, 1989; Schreurs, 1989, 2001).
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De doorbraak van Coppens: de campagne voor Blue Band
Coppens was het eerste reclamebureau dat
een doorbraak wist te bewerkstelligen met een
grote reclamecampagne, en wel met de campagne voor de boter voor de gewone man:
margarine van Blue Band. Hierbij werd het
Blue Band meisje geïntroduceerd. Coppens
wist er naam mee te maken.72 In 1923 en 1924
werd door N.V. Van den Bergh’s Margarinefabrieken in Rotterdam een grote internationale
reclamecampagne voor het gebruik van margarine opgezet. Op 15 september 1923 kwam Van
den Bergh met het merk Blue Band in Nederland op de markt, nadat het merk al was geïntroduceerd in 1915. De markt van margarine
was na de Eerste Wereldoorlog van een verkopersmarkt in een kopersmarkt veranderd. De
prijzen stortten in 1920 en 1921 snel in. Dit
Blue Band advertentie voor Van den Bergh
werd veroorzaakt door het bouwen van veel verzorgd door Coppens. De foto werd gepumargarinefabrieken in de periode 1914-1918 bliceerd in de Nieuwe Rotterdamsche Couom het vettekort tijdens de oorlog op te hef- rant van 1 november 1923.
fen. Van den Bergh en Jurgens, de laatste was
de belangrijkste concurrent van Van den Bergh, hebben tussen 1921 en
1923 verscheidene vergeefse pogingen gedaan om quota vast te stellen en
prijzen te fixeren. Alle zeilen moesten worden bijgezet om de geproduceerde margarine te verkopen. Zo werd de kwaliteit van het product aanmerkelijk verbeterd en onder de merknaam Blue Band in Nederland op
de markt gebracht (Wilson, 1954). Bij Van den Bergh stond de campagne
onder leiding van J.D. van Rees (Cohen, september 1935).
De reclamecampagne voor Nederland werd gedeeltelijk door Coppens
ontwikkeld. Coppens verzorgde de advertenties, terwijl de reclameafdeling van Van den Bergh zich bezig hield met alle andere reclame-uitingen.
Onder de leus ‘versch gekarnd’ werd het merk Blue Band geïntroduceerd.
Overal verschenen affiches, emailleborden, etalagekaarten en advertenties met het Blue Band-meisje. Ook lichtreclame en reclamevliegtuigen
werden ingezet om Planta en Lotus, de merken van concurrent Jurgens,
te verslaan. Behalve in Nederland werd tegelijkertijd een campagne
gevoerd in Duitsland (Schwan im Blauband), België (Blue Band), Frankrijk (Ruban Blue) en Denemarken (Blueband). De reclamecampagne had
een voor die tijd ongekende omvang. In vier maanden tijd werd in de
72 De campagne voor Blue Band was de eerste grote reclamecampagne van een reclamebureau. Fabrikanten ontwikkelden echter al eerder zelfstandig reclamecampagnes. De eerste
reclamecampagnes dateren uit het laatste decennium van de negentiende eeuw. Van Houten,Wijnand Fockink, Dentrifrides Friedrich,Verkade, Capar Flinck, Boon, Nord Thomson,
maar ook banken als de Twentsche Bank, de Associatie Kassa en de Amsterdamsche Bank
adverteerden al regelmatig op een campagne-achtige wijze (Hermens, 1949, p. 116).
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genoemde landen in 1924 voor 1,8 miljoen gulden aan reclame besteed.
De campagne zou nog doorlopen tot in 1925. Hiervoor zou nog een keer
een groot, zij het kleiner, bedrag nodig zijn (NN, juni 1925, pp. 327-328).
Een bijzondere ergernis voor Jurgens was dat in september 1924
gebruik werd gemaakt van een poststempel met de woorden: ‘KOOPT
HEDEN BLUE BAND VERSCH GEKARND’. Deze reclame verscheen een maand lang op alle uitgaande brieven en andere poststukken in
Nederland, dus ook op die van Jurgens (Van de Ven, 2006). In het vakblad
De Reclame van oktober 1924 werd deze vondst aanvankelijk met weinig
instemming begroet. Degene die het bedacht had, werd een gebrek aan
psychologisch inzicht verweten. Maar J.D.C. van Dokkum kon er in het
decembernummer van De Reclame in 1924 de humor wel van inzien. Hij
stelde: ‘De Blue-band was thans (figuurlijk gesproken) in ieders mond, en
als men de campagne nog een poosje had doorgezet, zou deze beroemde
margarine ook (geheel figuurlijk gesproken) door heel Nederland “over
de tong” zijn gegaan’ (p. 594).
De reclame-uitgaven voor margarine waren in een relatief korte tijd
zeer sterk gestegen. Vóór 1900 werd volgens Tousley (1969) vermoedelijk nog weinig reclame gemaakt voor margarine. Met de introductie van
het merk Vitello in Duitsland in 1898 door Van den Bergh veranderde
de houding ten opzichte van reclame snel. Zijn belangrijkste concurrent in Nederland (Jurgens) deed met het merk Solo in november 1900
een tegenzet. Omstreeks 1905 waren de uitgaven aan reclame al opmerkelijk gestegen. Zowel Van den Bergh als Jurgens verhoogde, volgens Wilson (1954), in de periode 1904-1906, toen de concurrentiestrijd tussen de
beide firma’s op zijn hevigst was, de reclame-uitgaven met 300 tot 400
procent per jaar. In 1905 had Jurgens al een reclamebudget van 41.540
gulden. In 1910 was dit gestegen tot één miljoen gulden (Van de Ven,
2006, p. 81, 158), terwijl Van den Bergh in 1910 slechts 30.000 gulden
aan reclame uitgaf (Schrover, 1991, p. 70). Het succes van de campagne in
Nederland was zodanig dat Coppens het verzoek kreeg de campagne voor
het Duitse Blauband eveneens op zich te nemen. Daar was een half miljoen goudmarken mee gemoeid. In Ariadne van oktober 1958 (p. 475) vertelt Han Coppens aan Eric van der Steen hierover vol trots en nog steeds
met enige verwondering de volgende anekdote: ‘Toen ik voor het eerst bij
Van den Bergh in Berlijn kwam voor een bespreking, deed de portier aarzelend. De tweede en volgende keren had hij blijkbaar instructies gehad:
de poort vlóóg open, hij spróng in de houding voor “Herr Direktor” – dat
was ik!’
Andere fabrikanten van merkartikelen blijven hun eigen reclameverzorgen
Dankzij Blue Band kreeg een reclamebureau voor het eerst een grote rol
bij een grootschalige reclamecampagne. Tot dat moment was het gebruikelijk dat bedrijven hun eigen reclame meestal zelf verzorgden. Verscheidene ondernemingen hadden daarom eigen reclameafdelingen opgezet.
Jurgens, de concurrent van Van den Bergh, was hiervan een voorbeeld. Het
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merk Solo werd met een uitgebreide reclamecampagne gelanceerd. Een
speciale reclametekenaar, Piet van Geldorp (1872-1955), werd in dienst
genomen. Aan de campagne werd ook meegewerkt door de tekenaars
Herman Moerkerk (1879-1949) uit Den Bosch en Jan Wiegman (18841963) uit Amsterdam (Van de Ven, 2006). Deze laatsten waren niet in
dienst bij Jurgens.
Jurgens behoorde tot de oude stempel. Hij
pareerde de campagne van Van den Bergh op
de vertrouwde manier. Anton Jurgens zag als
enige mogelijkheid hetzelfde te doen voor de
merken Lotus en Planta. Lotus, als merknaam,
in juni 1922 geregistreerd voor margarine en
alle eetbare vetten en oliën, werd op 15 september 1924 geïntroduceerd. Er kwam een
uitgebreide reclamecampagne die tot in de
kleinste details onder het persoonlijke toezicht
van Anton Jurgens stond. Kosten nog moeite
werden gespaard. Tekenaar Piet van Geldorp
vervaardigde tal van illustraties. Aan elk pakje
werd een reep chocolade toegevoegd. Men
ging over tot het gratis uitdelen van monsters.
Er werden kookdemonstraties en prijsvra- Advertentie van Lotus door Piet van Geldorp
voor Jurgens. De advertentie werd gepubli
gen georganiseerd. In het kader van de cam- ceerd in Het Vaderland van 21 november
pagne werd een bedrag van 10.000 gulden 1924.
ter beschikking gesteld aan een Haags comité,
bestemd voor kinderen die door een lichamelijk gebrek niet op een normale wijze konden deelnemen aan schoolreisjes. Ook werd een speciaal jeugdtijdschrift, LOTUS, gratis verspreid. Dit was een opvolger van
een eerder tijdschrift: De SOLIST. In 1925 werden elke veertien dagen
200.000 exemplaren van het nieuwe tijdschrift verspreid. Van den Bergh
kon niet achterblijven en volgde enkele maanden later met het Era-Blue
Band Magazine. De campagne had vooral in de eerste maanden veel succes.
De verkoop overtrof die van Blue Band al spoedig (Van de Ven, 2006, p.
254). Het succes van Coppens met Blue Band duurde tot het voorjaar van
1925. Een uitgever beklaagde zich in het vakblad De Reclame uit augustus
1925 dat Blue Band niet meer adverteerde. De fabrikant deed nog wel aan
buitenreclame en liet het tijdschrift verder verschijnen.
Een ander voorbeeld van een bedrijf met een eigen reclameafdeling was
De Erven De Wed. J. Van Nelle N.V. Deze fabrikant van koffie, thee en
tabak koos voor een geheel eigen weg en hield zich tot 1950 consequent
afzijdig van de creatieve inbreng van een reclamebureau (Helt, 1980). Van
Nelle gaf aanzienlijke bedragen aan reclame uit. In 1888 kwam de post
reclame nog niet in de boeken voor. Tot 1904 waren de reclamebudgetten nog bescheiden (tot 10.000 gulden). Na 1904 schoot het reclamebudget omhoog en in 1910 bedroeg het al 62.000 gulden (Bulthuis, 1982, p.
61). In 1919 beliep de post 166.000 gulden en in 1920 416.000 gulden; in
1923 werd de grens van zes ton overschreden. In 1927 werd bijna acht ton
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uitgegeven en in 1928 en 1929 lagen de uitgaven voor reclame boven de
negen ton (Bantje, 1981, p. 94).
Van Nelle, dat in 1782 begon als een winkeltje in koffie, thee, tabak en
snuif, werd lang gekenmerkt door een opvallende mengeling van behoudzucht en vernieuwingsdrang. Weliswaar koesterde het bedrijf een ambachtelijk imago, maar tegelijkertijd probeerde het door modernisering,
productvernieuwing en originele reclame zijn marktaandeel te vergroten.
Zo werd al in 1888 reclame gemaakt op de paardentram in Amsterdam.
Rond 1900 introduceerde één van de firmanten een Amerikaans nieuwtje.
Producten werden al in de fabriek verpakt, waardoor de detailhandel tot
bescheidener winstmarges gedwongen kon worden. De omschakeling kon
niet slagen zonder een reclamecampagne die het publiek van Van Nelle’s
kwaliteit moest overtuigen.Van Nelle wist de consument met vindingrijkheid voor zijn verpakte producten te winnen. De firma gaf de reclame in
Nederland de primeur van een bewegende lichtreclame. Ook werd een
reclamewagen in de vorm van de fabriek en werden sandwichmannen in
een koffiepakje, rookwedstrijden en reclameoptochten bedacht. Onder het
motto ‘Proeven is koopen’ werden koffieschenkerijen georganiseerd.
Na de Eerste Wereldoorlog werd Van Nelle marktleider in de koffiehandel. In 1919 haalde de firmant Kees van der Leeuw de kunstenaar Jacques
Jongert (1883-1942) binnen.Van der Leeuw was ervan overtuigd dat juist
kunstenaars konden bijdragen aan de sociale relatie tussen producten en
consumenten. De vormgever werd dan ook vanwege zijn artistieke kwaliteiten verkozen. In zijn werk voor Van Nelle zag Jongert niet alleen een
regelmatige inkomstenbron, maar ook de verwezenlijking van het ideaal
van de ‘gemeenschapskunst’. Niets was, meende hij, zo geschikt om brede
lagen van de bevolking met kunst in aanraking te brengen als massaal verspreide affiches en verpakkingen van goede kwaliteit. Vanaf 1919 werkte
hij voor Van Nelle in Rotterdam waar hij van 1923 tot 1940 de reclameafdeling leidde. De productie van Jongert bij Van Nelle groeide gestaag. Hij
ontwierp reclamemiddelen, drukwerk en zeker drie bedrijfslogo’s. Jongert
bedacht ook de naam Perfecta; de naam voor het theebuiltje, een Amerikaanse uitvinding die Van Nelle in Nederland introduceerde. De grote
door Jongert vormgegeven blikken voor de opslag van Van Nelle-producten zijn museumstukken geworden (Bantje, 1981; Bulthuis, 1982; Hoo
genboezem, 1982; Simon Thomas & Giersbergen, 2009).
Van Nelle heeft op het gebied van reclame ook een grote bekendheid
verworven door het uitgeven van een grote reeks reclameboekjes. Daarvoor werd samengewerkt met gerenommeerde schrijvers en illustratoren,
zoals A.M. de Jong, Clinge Doorenbosch, Johan Fabricius, Guus Betlem
jr, Clare Lennart, Rie Cramer en Marten Toonder. Een medewerker die
van 1905 tot 1926 als vertegenwoordiger en later als hoofdvertegenwoordiger in dienst was, L.C. Van Steenhuizen, schreef vanaf 1919 onder het
pseudoniem ‘Leopold’ tal van Piggelmee-boekjes. Deze boekjes konden
door klanten bij elkaar gespaard worden met punten die bij de koffie en
thee zaten. Eén van de boekjes, Het Tovervisje, had alleen al een oplage van
meer dan een miljoen exemplaren. Van Nelle maakte verder ruimschoots
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gebruik van de talenten van Steenhuizen voor het schrijven van slagzinnen en reclameteksten (Bantje, 1981; Bulthuis, 1982, p. 94).
De reclamecampagne in 1924 volgens Coppens
Bij de andere advertentiebureaus trok de stijl van Coppens de nodige aandacht. Ze bestond onder meer uit grote advertenties met plaatjes en veel
zwarte strepen. Het ontging de andere bureaus niet dat er ook klanten van
hen waren, die hun anker bij Coppens hadden uitgegooid. Andere bureaus
volgden het voorbeeld van Coppens dan ook gretig. ‘Wat Coppens kan,
kunnen wij ook’, werd bij Rouma gedacht, dus: ‘Oók een eigen tekenaar,
óók mooie geclicheerde advertenties.’ (NN, februari 1953, p. 46). Jan
Rouma zei hierover: ‘Van de doorgeef-advertenties verzeilden wij nu in
de phase van de plaatjes-annonces’ (NN, maart 1960, p. 176). Het bureau
Van Staal & Co, advertentiebureau en drukkerij in Rotterdam adverteerde
in het aprilnummer van het vaktijdschrift De Reclame van 1924, met als
thema de dienstverlening die een goed advertentiebureau kon bieden.
Staal noemde vijf gebieden waarop een advertentiebureau goede diensten
zou kunnen bewijzen. Een goed advertentiebureau zou een advertentiecampagne kunnen verzorgen, goede pakkende teksten kunnen leveren, de
advertenties door bekwame ontwerpers kunnen laten illustreren en zorg
kunnen dragen voor onberispelijke verzorging en plaatsing. Tot slot zou
een dergelijk bureau concurrerende regelprijzen, tekeningen, clichés, stypen en matrijzen kunnen bieden. Het behoeft geen betoog dat Van Staal
en Co al deze diensten kon bieden.
Op 28 juni 1924 verscheen een speciale editie van het katholieke dagblad De Maasbode: het Internationale reclamenummer. Het werd in
het Nederlands en Engels uitgegeven in het kader van het internationale reclamecongres dat van 14 tot en met 19 juli 1924 in Londen werd
gehouden. Het was de bedoeling dat de Engelse versie op het congres
uitgedeeld zou worden. Het speciale reclamenummer was bedoeld als
reclame voor reclame. In het vakblad De Reclame (juli 1924) werd het
met instemming besproken. In een vijfentwintigtal artikelen werd een
hele reeks van onderwerpen besproken, zoals de vrouw in de reclame, het
advertentiewezen in Nederland, waarheid in reclame, psychotechnisch
onderzoek van de reclame en reclame als wetenschap. Machiel Wilmink
publiceerde een artikel over reclamekunst, Berend Knol behandelde de
tekst in de advertentie en James Strong beschreef het Engelse advertentiebureau.
Han Coppens leverde een bijdrage (Coppens, 28 juni 1924) die niet
ontbloot was van eigenbelang, met de titel ‘Welken steun verwachte men
van een advertentiebureau?’ Hierin wordt uit de doeken gedaan welke
wegen halverwege de jaren twintig bewandeld konden worden om een
advertentie te plaatsen.Volgens Coppens kon men bij het opzetten van een
reclamecampagne twee wegen inslaan. Nadat de richting en strekking van
de campagne bepaald waren, kon men op de eerste plaats contact opnemen met vaklieden uit diverse branches.Tekenaars, clichémakers, drukkers,
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aanplakkers en advertentiebureaus kon gevraagd worden, een offerte uit te
brengen voor hun aandeel. Dit betekende wel dat een adverteerder naar de
mening van Coppens goed moest weten wat hij wilde, ‘want elk van deze
reclamespecialiteiten zal er zijn eigen ideeën op na houden, waardoor er
van een in elkaar sluitend geheel, weinig of niets terecht komt’. Dan zou
men alleen van de eigen ervaring gebruik kunnen maken, zonder van een
vakkundige voorlichting te profiteren.
Coppens meende verder het volgende: ‘Iedereen kent zijn eigen vak het
best. Daarom is het beter desnoods iets meer te betalen voor een gerenommeerde vakman, dan een strop te halen, die zeker een veelvoud van het te
betalen bedrag vertegenwoordigt.’ De tweede manier was om het advertentie- of adviesbureau een reclamecampagne ter ondersteuning van het
product op te laten zetten. Het besluit gebruik te maken van een dergelijk
bureau zou een belangrijk besluit zijn, want: ‘Daar een behoorlijk werkend
bureau moet kunnen beschikken over alle mogelijke gegevens en in het
belang van het goede resultaat, ook een zekere vrijheid van handelen moet
hebben. Hierbij toch komt het risico van groote bedragen, zoodat het
noodzakelijk is te kunnen beoordeelen aan welke eischen een dergelijk
bureau moet voldoen.’ Coppens geeft hiervan een schematische weergave.
Hij meent dat dit bruikbaar is om een inzicht te krijgen in de situatie, hoewel er wel enkele kanttekeningen bij gemaakt zouden kunnen worden.
Coppens stelt verder het volgende: ‘De allereerste splitsing in de advertententiebureaux geeft twee groepen: de “grossier in regels” (Engelsch
“spacebroker”) en het “reclame-advies-bureau” (“service agent”)’. De
grossier in regels kocht ruimte in een blad om deze daarna aan adverteerders door te verkopen. Coppens vond dit gunstig omdat ‘de inkoop
erdoor vergemakkelijkt wordt en er kans op voordeelig afsluiten’ bestond.
Een regelgrossier mocht volgens hem niet voorspiegelen dat hij reclamebelangen behartigde, omdat hij een binding had met diverse bladen en dat
zou tot verlies van neutraliteit leiden. ‘Voor firma’s die van een vakkundige
voorlichter willen profiteeren heeft deze groep geen waarde’. Aldus Coppens. Ze zou alleen zinvol kunnen zijn voor mensen die hun eigen weg
wilden gaan.
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Schema 7.1
Het plaatsen van een advertentie in de jaren twintig van de twintigste eeuw volgens
H.G.D. Coppens

Advertentiebureau

Grossier in
regels

Onafhankelijkheid

Commercieel

Financieel

Reclame
adviseur

Vakkennis

Commercieel

Wetenschappelijk

Inrichting

Technisch

Administratie

Technisch

Bron: Coppens, H.G.D. (1924, 28 juni). Welke steun verwachtte men van een advertentiebureau? De Maasbode. Internationaal Reclamenummer.

Het reclameadviesbureau stelt zich volgens de definitie ‘ten doel, met het
aan reclame uit te geven bedrag, het hoogst mogelijke effect te bereiken’.
Het schema geeft de drie belangrijkste voorwaarden aan, waaraan het
reclameadviesbureau zou moeten voldoen: onafhankelijkheid, vakkennis en inrichting. De reclameadviseur staat of valt volgens Coppens met
zijn onafhankelijkheid. Hij onderscheidde twee soorten onafhankelijkheid:
commerciële en financiële. De commerciële onafhankelijkheid zou het
belangrijkste zijn, want: ‘De reclame-adviseur mag geen enkel belang hebben bij eenige uitgave of eenigen reclame-leverancier. Aparte maatschappijen voor licht-, buiten- of dagbladreclame, deelgenootschap in andere
reclameondernemingen, eigen exploitatie van advertentierubrieken van
couranten, tijdschriften of programma’s etc, pacht van schuttingen of aanplakplaatsen en alles wat meer kan voor komen zijn ontoelaatbaar.’ Ook
moest voorkomen worden dat men financieel afhankelijk werd. Men zou
het ‘neutrale standpunt’ bij financiële noodlijdendheid van de onderafdelingen van de firma moeten prijsgeven. Een bureau dat zelf bladen uitgaf of bij gemeenten oppervlakten pachtte zou ook nooit als adviesbureau
kunnen optreden, omdat het gehinderd werd door het eigen belang. ‘De
commerciële onafhankelijkheid manifesteert zich ook op andere wijze: in
het zich beperken tot één firma op elk gebied’, aldus Coppens.
De reclameadviseur moest volgens Coppens over grote vakkennis beschikken. Hij geeft hierover de volgende soms wat breedsprakige
omschrijving:
‘Zijn commercieele vakkennis omvat: een brede blik op algemeen
koopmanschap; bekendheid met usances, handelscondities, prijsberekeningen, provisieregelingen voor grossiers, tusschenhandelaren of winkeliers; bekendheid met volksklassen, afzetgebieden enz. Hij moet tevens een
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prima organisator zijn voor den verkoop, beschikken over statistiche gegevens en in staat zijn systematisch te arbeiden. De wetenschappelijke vakkennis omvat: grondige bekendheid met suggestie en hypnose, practische
toepassing van de psychologische wetenschap op de massa, op den man
en op den vrouw; bekendheid met de werking van het geheugen. Verder
wordt hem gevraagd, dat hij een studie heeft gemaakt om bepaalde volksaarden en gewoonten, godsdienstige opvattingen enz. van het te bereiken
publiek. Hij moet een studie hebben gemaakt van kleurpsychologie, van
de optische verschijnselen in een bepaalde vlakverdeeling en gegevens
hebben omtrent de leesbaarheid van lettertypen in diverse vormen, grootten en kleuren. Hierbij komt, dat hij moet weten, hoe de smaak is en het
schoonheidsgevoel van de menschen uit bepaalde groepen, die voor een
bepaald artikel moeten worden bewerkt.
De technische vakkennis van den reclame-adviseur omvat:
a. Bekendheid met samenstelling der diverse reclamemiddelen, zooals
advertenties, circulaires, catalogi, aanplakbiljetten, étalages, reclamebrieven etc.;
b. Kosten-berekening, waardebepaling en verhoudingscijfers van direkte
en indirekte reclamemiddelen in elke campagne;
c. De waarde, oplage verspreiding en lezerskwaliteit der diverse bladen
enz.;
d. Diverse grafische productie- en reproductiemiddelen en hunne toepassing in elk speciaal geval, zooals inktteekeningen, gewasschen teekeningen, crayonteekeningen, olie- of waterverfwerk, cliché-vervaardiging,
lijn- of autotypieën, film, etc; drukprocedé’ s, boekdruk, stemdruk, diepdruk, etc.’
Coppens riep de vraag op waarom er steeds meer reclame vakmensen bij
kwamen. Na de voorgaande opsomming gegeven te hebben en vastgesteld
te hebben over hoeveel capaciteiten een reclameadviseur moest beschikken vond hij die toename maar vreemd. Het was immers niet gering wat
men moest kunnen. Een serieus reclameadviseur moest zich naar zijn
mening bescheiden opstellen.
De inrichting van een bureau was volgens Coppens van groot belang:
een goed bureau moest zowel technisch als administratief goed ingericht
zijn. Hij merkte er het volgende over op: ‘Onder technische inrichting
noemen wij o.a. het teekenatelier met getrainde krachten. Niet menschen, die mooie teekeningen maken, maar teekenaars, die precies volgens opdracht op psychologische basis gegeven ideeën uit werken. Men
spreekt in Holland van artisticiteit, alsof dat het resultaat der reclame met
sprongen zal vooruit brengen. (…) De technische inrichting moet voorts
beschikken over diverse statistische gegevens omtrent afzetgebieden, volledige kaartsystemen omtrent alle couranten en landkaarten, waarbij de verspreiding is uitgewerkt. De administratieve inrichting moet zoodanig zijn,
dat orders snel en zonder vergissing worden uitgevoerd. Berekening van
orders mag nimmer gebaseerd zijn op bestelbrieven, maar moet geschie210

den vanaf de bewijsexemplaren en controlestaten.’ Vooral de technische
inrichting gaf volgens Coppens aan het bureau de grote waarde. Naar zijn
idee zou men zich in Nederland vooral op de Verenigde Staten moeten
oriënteren, waar men op het gebied van reclame maken verder was dan in
Nederland. Het pleidooi van Coppens voor het inschakelen van een reclameadviesbureau wordt gevolgd door een redactioneel commentaar. Hierin
wordt duidelijk gemaakt dat zowel de regelgrossier als het reclameadviesbureau in Nederland in deze twee extreme vormen nauwelijks bestonden.
Meestal was er sprake van een tussenvorm van beiden.
In zijn artikel noemt Coppens een belangrijk verschil tussen het advertentiebureau en het reclameadviesbureau, namelijk de commerciële en
financiële onafhankelijkheid. Het advertentiebureau haalde zijn inkomsten uit kortingen die het van uitgevers kreeg voor advertenties die zij
aanboden. Dit betekende dat advertentiebureaus voor hun inkomsten
dus niet afhankelijk waren van hun opdrachtgevers, maar van de uitgevers van de bladen waarin de advertenties geplaatst werden. Het was dan
ook niet altijd in het belang van de advertentiebureaus om de advertenties in de voor de adverteerder meest gunstige bladen te plaatsen. Houders van advertentiebureaus konden zich gemakkelijk laten verleiden,
hun opdrachtgevers bladen te adviseren, die voor henzelf het meest profijtelijk waren. Aldus het betoog van Coppens. Het reclameadviesbureau
moest volgens hem ook financieel onafhankelijk zijn. Het zou niet langer de leverancier van reclamemiddelen zijn die centraal stond, maar de
opdrachtgever moest centraal komen te staan. Coppens gaf een ideaalbeeld
weer, zoals ook blijkt uit het redactionele commentaar. De werkelijkheid
was weerbarstiger. Een zuiver reclameadviesbureau bestond in 1924 nog
nauwelijks in Nederland.
De keuze van de reclamemedia, de bepaling van de waarde van de verschillende media, de keuze van de media en de inhoudelijke vormgeving
behoorden volgens Coppens tot de taken van het reclameadviesbureau.
Het advertentiebureau had zich volgens hem tot dan toe hoofdzakelijk
beziggehouden met het aannemen en doorgeven van advertenties aan
kranten, de dragers van de reclameboodschappen. Van echte advisering
zou nog altijd niet gesproken kunnen worden. Met het geven van advies
op de verschillende genoemde terreinen zou echter duidelijk worden dat
het belang van het reclameadviesbureau zou moeten samen vallen met het
belang van de opdrachtgever van de reclameboodschappen.
7.4 De la Mar en Knol gedurende de jaren twintig
De la Mar gedurende de jaren twintig
In de jaren twintig groeide De la Mar steeds verder uit. Naast het bijkantoor in Den Haag werd in 1921 ook een bijkantoor op de Stationsweg
64B in Rotterdam gevestigd. In 1929 werd Anton Grollenberg, de jongere broer van Willem, directeur in Den Haag. Deze moest bij zijn aantreden een geheel nieuwe klantenkring opbouwen, omdat de relaties onder
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zijn voorganger volledig gebaseerd waren geweest op persoonlijke banden.
De boekhouding kwam onder beheer van mevrouw M. Laporta. In Den
Haag waren achtereenvolgens S.Vaz Dias, E. de Lys en in 1930 J. Das chef
geweest. In 1930 beschikte Das over twee assistenten: de dames R. Stöcker
en A. Ubbink (NN, 1930, pp. 32-33).
In 1922 begon W.A. Grollenberg ook met een bijkantoor in Batavia
in Nederlandsch-Indië (Sartory, 1955, p. 39). In 1927 werd het Nederlandsch-Indisch Advertentie Bureau en Uitgeversmaatschappij A. de
la Mar Azn opgericht. Het bedrijf was statutair gevestigd in Amsterdam.
Het doel van de vennootschap was ‘de uitoefening van het publiciteitsen uitgevers bedrijf in den uitgebreidsten zin, alsmede het deelnemen in
en het oprichten en overnemen van ondernemingen, welke een gelijksoortig doel beoogen’. Het kapitaal van de vennootschap bedroeg 50.000
gulden verdeeld in vijftig aandelen van duizend gulden die alle geplaatst
werden. W.A. Grollenberg had twintig aandelen, Karel Wouterus Franciscus van der Lee eveneens twintig aandelen en de N.V. Algemeen Advertentiebureau A. de la Mar Azn. tien aandelen. De aandelen van Grollenberg
en Van der Lee werden bij de oprichting voor de helft volgestort. De aandelen van het advertentiebureau werden volgestort door de inbreng van
het agentschap in Soerabaja met alles wat ertoe behoorde. Het resterende
bedrag zou na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gestort moeten worden. De vennootschap werd door twee directeuren bestuurd, van wie er één in Nederlands-Indië en één in Nederland
werkzaam was. De directeuren bij de oprichting waren W.A. Grollenberg
(Nederland) en R.W.L. van der Lee (Nederlands-Indië). Ze werden door
twee tot vier commissarissen gecontroleerd. 73
Begin 1930 werd Th.H. van Soest benoemd tot directeur van de dochtermaatschappij van het advertentiebureau De la Mar. A.J.C. d’Arnaud
fungeerde als chef binnendienst en P. Stoopman als chef buitendienst.
C.J. Palm werd in 1930 eveneens directeur van de Indische dochtermaatschappij. Om haar belangen op het hoofdkantoor in Nederland te kunnen
behartigen was W.A. Grollenberg president-commissaris (NN, 1930, pp.
54-57). In maart 1938 gingen alle aandelen van de verschillende aandeelhouders over naar het Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn.74
73 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van donderdag 1 september 1927, nr. 169, 1955.
Sartory (1955) beweert dat De la Mar de aandelen van het reclamebureau Aneta in Nederlands-Indië in 1925 overnam. Dit lijkt onwaarschijnlijk, tenminste wat het jaartal betreft. In
1927 beklaagde het advertentiebureau De la Mar zich nog over Aneta. De directie van Aneta
zou van de macht of invloed van het persbureau, dat Aneta ook bezat, gebruik gemaakt
hebben om het reclamebedrijf te bevoordelen, zelfs om andere reclamebureaus het bestaan
onmogelijk te maken. Men zou dagbladen, die cliënten van het persbureau waren gedwongen hebben advertentiemonopolie-contracten af te sluiten. Aneta zou op deze wijze contracten verkregen hebben met De Preangerbode, De Locomotief, Het Nieuws van den Dag, en
het Soerabajasch Handelsblad. Aneta meende echter niet te kwader trouw te zijn geweest (Van
momenten uit een 13-jarig bestaan, Aneta mei 1931, Batavia: 125, klacht 12.). Zie voor Aneta
en Dominique Willem Berretty (1893-1934) uitvoeriger Baggerman en Hemels (1985),
Maters (1998) en Termorshuizen (2011).
74 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van maandag 7 maart 1938, nr. 46, 449.
212

In juli 1919 werd de N.V. Publiciteit, maatschappij tot exploitatie der
advertentierubrieken van dag-, week-, maand- en vakbladen opgericht.
De doelstelling van het bedrijf was volgens de statuten: ‘Het geheel of
gedeeltelijk in pacht verkrijgen en exploiteeren – zulks in vereeniging met
anderen, dan wel uitsluitend voor eigen rekening- de advertentie- en
reclamerubrieken van dag-, week-, maand- en vakbladen, jaarboeken, programma’s, muurvlakten en zoo voort, zoo te Amsterdam als elders. De
vennootschap zal zich onthouden van het gewoon bedrijf van algemeen
en financieel advertentiebureau, onder welken vorm of benaming het ook
zij. Mocht zij door den werkkring, haar door het doel der vennootschap
aangewezen, in aanraking komen met personen of zaken, waarvan advertentieorders, vallende onder het gewoon bedrijf van advertentiebureaux, te
verwachten of te verkrijgen zouden kunnen zijn, dan moet zij dergelijke
personen of zaken beurtelings verwijzen naar de Naamlooze Vennootschap: Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn. en het Algemeen
Binnen- en Buitenlandsch Advertentie Bureau D.IJ. Alta, beide te Amsterdam, tenzij zulke personen of zaken reeds cliënten waren van een dezer
advertentie-bureaux, in welk geval de verwijzing, buiten de genoemde
buitenlandsche verdeeling om, moet geschieden naar dat bureau, welk, cliënten zij reeds waren.’ Het kapitaal van de vennootschap bedroeg 40.000
gulden verdeeld in tachtig aandelen van vijfhonderd gulden. Alle aandelen
werden geplaatst en volgestort. De beide genoemde advertentiebureaus
bezaten elk 39 aandelen. Petrus Maria Josephus Schlick en Gerardus
Hubertus Hendriks (commissarissen) hadden elk één aandeel. Door W.A.
Grollenberg en D.IJ. Alta werd, ter volstorting van dertig aandelen, door
beiden het halfaandeel ingebracht in plaatsingscontracten met:
1.	De N.V. Drukkerij De Spaarnestad, gevestigd te Haarlem, uitgeefster van het dagblad
Ons Blad te Alkmaar;
2. Bruggeman en Co, gevestigd te Oldenzaal,
haar hoofdkantoor houdende te Rotterdam,
als uitgeefster van het weekblad De Beurs;
3.	de N.V. Limburgsche Boek-, Courant- en
Handelsdrukkerij, gevestigd te Sittard, als
uitgeefster van Het Zuiden, en
4.	de N.V. Limburger Koerier te Heerlen, uitgeefster van het Limburgsch Dagblad. De overige aandelen werden in contanten voldaan.
Het bestuur van de vennootschap bestond uit
twee directeuren te weten de al genoemde D.IJ.
Alta en W.A. Grollenberg. Ze stonden onder
toezicht van twee commissarissen: C.P.M.
Schlick en G.J.H. Hendriks.75

Het januari nummer van De Reclame. Officieel orgaan van het Genootschap voor Reclame. De omslag is ontworpen door Machiel
Wilmink (25 juni 1894 – 27 juni 1963).

75 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van donderdag 1 juli 1919, nr. 147, 965.
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De N.V. Publiciteit gaf vanaf december 1928 Meer Baet uit. Met als ondertitel: Een maandblad voor den zakenman en iedereen die belang stelt in
reclame. Dit was tot begin 1938 het geval; toen het werd blad samen met
De Reclame en het Officieel Orgaan van het Genootschap voor Reclame samengevoegd tot de Revue der Reclame (Kluiters, november 1965). Meer Baet was
geen propagandablad voor De la Mar. Het blad had een zakelijker karakter
dan vakbladen als De Bedrijfsreklame en De Reclame. Het thema kunst in de
reclame speelde in Meer Baet een ondergeschikte rol. Een speciale rubriek
was het Register van slagzinnen. Rijp en groen, vondsten en misgeboorten, alles werd gepubliceerd, zij het niet zonder kritische noot. Over de
jaren 1928, 1929 en 1930 schreef het blad: ‘We noteerden er 336 (…) een
respectabel aantal. Het blijkt wel dat de slagzin populair is bij den Nederlandschen adverteerder, al zijn er maar weinig populair geworden bij het
publiek! Er zijn trouwens zwakke broeders bij – een goeden slagzin schudt
men gemeenlijk niet uit de mouw’ (Meer Baet, december 1931, p. 1185).
In 1925 kocht De la Mar het vakblad De
Manufacturier. Vakblad voor Manufacturen, Modes,
Confectie en aanverwante artikelen. Het blad
vormde, volgens een advertentie in De Reclame
van 26 januari 1932 (p. 1), een schakel tussen
fabrikanten en grossiers aan de ene kant en de
detailhandel aan de andere kant. Het blad stond
onder leiding van H.J. Waal. Insamenwerking
met de K.L.M. gaf De la Mar enkele boeken
uit met als titels: Nederland’s grootste bedrijven
vanuit de lucht en The importance of Holland seen
from the air (NN, 1930, p. 30).
In 1925 bood een van de directeuren van
Anton Jurgens Margarinefabrieken het Nederlandsch Reclame Bureau v/h Julius Dickhout
aan De la Mar, waarmee men al jaren samenwerkte, aan. Jurgens had besloten alle nevenHet eerste nummer van het reclamevakblad
vennootschappen, die niet direct met het
Meer Baet. Een Maandblad voor den zakenman en iedereen die belangstelt in reclame productiebedrijf in verband stonden, te liquideren. Het Nederlandsch Reclame Bureau viel
(december 1928).
er ook onder. Jurgens stond voor de keuze het
bureau te liquideren of het over te laten nemen. De directie van Jurgens
was van mening dat de exploitatie van een dergelijk bedrijf meer in de
lijn van De la Mar lag (Van de Ven, 2006, p. 158). Het bureau dat zich met
buitenreclame bezig hield werd overgenomen, op de dag dat het aan De la
Mar aangeboden werd. N.M. van der Roer werd belast met de reorganisatie van het bedrijf.
Het bureau werd gereorganiseerd waardoor het weer winstgevend werd.
Bovendien bleek het een geduchte concurrent geworden te zijn van het
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Reclamebureau Julius Dickhout jr.76 Dit bureau, dat in handen was van
een Amsterdamse bank kwam na anderhalf jaar tot de conclusie dat het
beter was met De la Mar samen te werken dan
te concurreren, zodat voorgesteld werd over
een fusie te onderhandelen. Het leidde niet tot
een fusie, maar tot een overname door De la
Mar. De heer N.M. van der Roer werd directeur en W.A. Grollenberg adviserend directeur.
Grollenberg trok zich in de loop van 1928 uit
de directie van het intussen tot Remaco omgedoopte bedrijf terug (NN, 1930, pp. 29-32). In
mei 1927 was voor de (volledige) naam
Reclame Bureau tot exploitatie van aanplakborden ‘Remaco’ gekozen. Het maatschappelijk kapitaal van Remaco bedroeg 240.000
gulden, verdeeld in 240 aandelen van duizend
gulden waarvan er 48 geplaatst werden.77 De
naam Remaco was afgeleid van ‘Reclame
Maakt Koers’ (Blankenstein, 15 juli 1982).78
Remaco wist al snel successen te boeken.
Op 13 november 1927 werd in de NRC vermeld dat het college van B&W van Amsterdam Brochure van het Reclamebureau Jude raad wilde voorstellen, met Remaco een lius Dickhout Jr. 1926-1931. Pachter der Geovereenkomst voor een periode van vijf jaar meente Aanplakborden, Zuilen en andere
met een optie van nog eens vijf jaar aan te gaan Aanplakplaatsen te Amsterdam, Rotterdam,
voor de verpachting van advertentiekolom- Utrecht, Dordrecht en Den Haag.
men, aanplakborden en muurvlakken in
Amsterdam. Als tegenprestatie zou Remaco voor eigen rekening de
bestaande aanplakborden moeten vernieuwen. Verder zouden dertig
nieuwe borden geplaatst dienen te worden. Remaco betaalde jaarlijks
5.500 gulden pacht. Bij een mogelijke verlenging zou dit oplopen tot
7.500 gulden per jaar. Op 7 juni 1928 meldt de NRC dat de rechten tot
aanplakken in Rotterdam ook aan Remaco verpacht zijn. De pacht werd
76 Julius Dickhout Jr. gaf in een advertentie in De Reclame van maart 1926 (p. 172) aan dat zijn
bureau buitenreclame maakte. Het bureau beweerde ruimte in tramweg-maatschappijen en
op muren en schuttingen te pachten.Verder vermeld het over veel materiaal voor straatreclame, zoals wagens en borden voor sandwichmen, te beschikken. Ook kon het personeel
leveren om circulaires rond te brengen.Verder beschikte het bureau volgens de advertentie
over een eigen schilderswerkplaats. Julius Dickhout Jr. was pachter van de stadsaanplakborden in Amsterdam, Rotterdam, ’s-Gravenhage, Utrecht en Dordrecht.
77 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 12 mei 1927, nr. 9, 964.
78 Maurits Aronson heeft in het interview waaruit deze informatie afkomstig is, ook verteld
hoe de naam Prad is ontstaan.Voor de Tweede Wereldoorlog had hij succes gehad met een
advertentiebureau dat een naam van vier letters had (Arc’s). Na de Tweede Wereldoorlog,
toen hij opnieuw met een reclamebureau wilde beginnen, zocht hij weer naar een naam
van vier letters. Op het lijstje met namen dat hij samengesteld had, stond ook de naam Prograd (samengesteld uit progressie en adverteren). Zijn vrouw zou toen de naam Prad hebben voorgesteld’ (Blankenstein, 27 mei 1982, p. 47).
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daar verleend voor een periode van drie jaar tegen een tarief van vijftien
gulden per m2 beschikbare oppervlakte per jaar.79 In 1928 wist Remaco de
officiële exploitatie van de reclame voor het Olympische Stadion bij het
Olympische spelen van 1928 te verwerven. Er
kon reclame gemaakt worden met ‘moderne’
reclamewagens, met sandwichmen in ‘keurige
uniformen’, en door de verspreiding van circulaires. In een advertentie in De Reclame (juli
1928) stelde Remaco het grootste reclamebureau op het terrein van reclame voor evenementen te zijn. Maurits Aronson ontwikkelde
een modern reclamebord dat in Utrecht
geplaatst werd. De bedoeling ervan was ‘stadsontsiering’ te voorkomen. Het bureau wist de
Reclamebord ontworpen voor Remaco door pacht voor buitenreclame te verwerven in
Maurits Aronson. Het bord stond in Utrecht. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
De foto werd gepubliceerd in De Reclame
Eindhoven, Assen, Dordrecht, Venlo en sinds 1
van mei 1928 (p. 255).
november 1928 Groningen.80 In het voorjaar
van 1929 ging Den Bosch voor het exploiteren
van reclameborden een overeenkomst met Remaco aan. Remaco diende
de borden zelf op de door B & W aan te wijzen locaties te plaatsten. Ze
moesten door Remaco onderhouden worden, maar werden wel meteen
eigendom van de gemeente. Aan Remaco werd een alleenrecht verleend
voor een periode van vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar. De biljetten moesten wel goedgekeurd worden door de commissaris van politie,
terwijl de gemeentelijke aanplakker ze zou mogen aanplakken. Het tarief
voor het maken van reclame via de borden werd door de gemeente vastgesteld. Vijfentwintig procent van de bruto-opbrengst diende aan de
gemeente afgedragen te worden. Voor het aanplakken van bekendmakingen van het rijk, de provincie en de gemeente mocht niets berekend worden. Voor verkiezingsbiljetten kon Remaco alleen de werkelijk gemaakte
kosten doorberekenen.81 In Den Haag vond op 10 oktober 1929 in het
raadhuis een aanbesteding plaats van het recht om aan te plakken op reclameborden en transformatorzuilen. Er waren twee inschrijvers: J.C. van der
Meer uit Amsterdam, die 14.200 gulden bood en Remaco die voor 17.700
gulden inschreef.82 In 1937 waren ongeveer honderd aanplakzuilen in Den
Haag aan Remaco verpacht.
In het voorjaar van 1939 deed zich in Den Haag tijdens de verkiezingen een incident voor. De oud-auditeur militair, mr. Palthe Wezenhagen,
schreef een brief aan de redactie van het liberale dagblad Het Vaderland,
die op 7 april 1939 werd geplaatst. ‘Dagelijks loop ik eenige malen langs
een der bekende ronde zuilen voor aanplakbiljetten en reclame, naar ik
meen van gemeentewege geplaatst, waarop zich thans bevindt een por79
80
81
82
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Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 april 1928.
De Reclame, november 1928.
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 10 april 1929, avondblad.
Het Vaderland van donderdag 10 oktober 1929, avondblad.

tret van ir. Mussert (eenigszins Mussolini-achtig opgetakeld) waaronder in
groote letters: “Zonder dezen man heeft Nederland geen toekomst meer.”
Afgezien van de enorme zelfoverschatting, die uit een dergelijke reclame
blijkt, waar toch niemand in de wereld en dus ook in Nederland, absoluut
onmisbaar kan worden geacht, vraag ik mij af: is dusdanige reclame, in het
publiek gesteld, ten aanzien van een partij, welke ook, op zoo ver ik weet
van gemeentewege geplaatste, althans vermoedelijk verpachte zuilen, toelaatbaar, speciaal in deze toch al bewogen tijden?’ Aldus de auteur van de
ingezonden brief. De krant ging hierop na wat in de pachtovereenkomst
vastgelegd was. Uit artikel zes van deze overeenkomst bleek dat Remaco
niet tot aanplakken mocht overgaan als er sprake was van aanplakbiljetten die iemand nadeel zouden kunnen berokkenen, in strijd waren met
de goede zeden of schadelijk zouden zijn voor de openbare orde. Remaco
zou de hoofdcommissaris van politie in dergelijke gevallen dienen te raadplegen. Het bleek dat Remaco zich netjes aan de regels had gehouden.
De hoofdcommissaris had op zijn beurt de burgemeester geconsulteerd.
De hoofdcommissaris was van mening geweest dat niet van een strafbaar
feit sprake was en dat er geen gevaar voor de openbare orde bestond. De
burgemeester was van oordeel geweest dat alle partijen in verkiezingstijd
gelijke kansen dienden te krijgen en had dus met de overweging van de
hoofdcommissaris ingestemd. Toch bleek dat niet iedereen het ermee eens
was. Bij verschillende aanplakzuilen was de Z onzichtbaar gemaakt, met als
gevolg dat de volgende tekst overbleef: ‘Onder dezen man heeft Nederland
geen toekomst meer.’
Interne organisatie van het advertentiebureau De la Mar in 1930.
Uit het voorgaande blijkt dat De la Mar zich in de jaren twintig niet meer
beperkte tot het exploiteren van een advertentiebureau. Het bureau was
betrokken bij bedrijven en gemeenten, die zich met buitenreclame bezighielden en met uitgeverijen van tijdschriften en boeken. Dit alles geeft aan
dat het reclamebedrijf zich in deze periode in de breedte verder ontwikkeld heeft. Economen spreken in dergelijke gevallen wel van horizontale
integratie.
Tot nu toe is vooral de aandacht gevestigd
op de externe structuur van het bureau in de
jaren twintig en op de nevenactiviteiten van
De la Mar gedurende deze periode. In deze
paragraaf zal vooral ingegaan worden op de
organisatiestructuur van het advertentiebureau anno 1930. In bijgaand schema wordt de
organisatiestructuur van het advertentiebureau
weergegeven. De structuur is afgeleid uit het
herdenkingsboek van De la Mar, getiteld: Een Vroege advertentie van De la Mar. De adverhalve eeuw advertentiebureau uit 1930.
tentie werd gepubliceerd in Een halve eeuw
De belangrijkste afdeling van het bureau advertentiebureau (1930, p. 18).
was de studio. Deze was ontstaan uit de ser217

vice-afdeling. J.C. van den Berg werd het eerste hoofd van de studio. Uit
de beschikbare gegevens wordt niet precies duidelijk wanneer de nieuwe
organisatiestructuur ontstond.Van den Berg was vanaf april 1920 tot 1921
redacteur van het reclamevakblad De Bedrijfsreklame geweest. Vanaf 1923
was hij directeur van het Bureau voor Oplaagcontrole geweest. Dit bureau
was op 24 oktober 1921 opgericht door de Bond van Adverteerders voor
de controle van oplagen.83 De studio lijkt dus in 1922 door hem geleid te
zijn.Wie na Van der Berg hoofd van de studio is geweest is onbekend, maar
in 1930 werd C.J.A. (Cees) Slewe als zodanig benoemd. Slewe was in 1927
bij De la Mar als copywriter komen werken.Vanaf december 1928 was hij
redacteur geweest van het door De la Mar uitgebrachte vakblad Meer Baet.
Schema 7.2
Organisatiestructuur van het Advertentiebureau A. de la Mar Azn. in 1930

Directie

Studio

Tekenatelier

Drukkerij

Administratie

Reclameadvies

Copy afdeling

Bron: NN, Een halve eeuw advertentiebureau, 1930, pp. 34-54.

83 Zie hiervoor Hemels (1983). De Bond van Adverteerders (BVA) begon in 1921 stelselmatig aan te sturen op accountantsonderzoek in opdracht van de BVA, maar op kosten van de
adverteerders. Een adverteerder zou zich uitsluitend bij deze vereniging kunnen aansluiten,
indien hij ook lid van de BVA was. Ook advertentiebureaus konden lid worden indien ze
geen pachters van advertentieruimte waren. Dit gold eveneens voor de dagbladuitgevers. Zij
sloegen het aanbod, op één uitzondering na, af. De uitzondering was F.H.J. Holdert van De
Telegraaf en De Courant.
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De studio van De la Mar droeg de naam AMA-Studio met de signatuur
. Dit zijn de beginletters van de spreuk: Ad Mercandum Attraho (de aankoop trekt) (Sartory, 1955, p. 44).84 De studio bestond uit een tekenatelier
en een copy-afdeling. Hoofd van de tekenafdeling rond 1930 was Maurits
Aronson. Hij had als medewerkers de heren P. Kok, Th. Michels, J. Berrier, C. Meyer. en mejuffrouw M. Bloch en Michel (de factotum: jongste
bediende). Bovendien waren er enkele tekenaars die niet in vaste dienst
van de studio werkten. Op het tekenatelier werden de teksten van de
copyafdeling verder vormgegeven. De copyafdeling verzorgde de tekst en
het idee voor de advertentie in samenwerking met de tekenafdeling. Op
de copyafdeling waren, behalve Slewe, J. Werner en D. Hoogendijk werkzaam. Ze werden geassisteerd door een secretaresse. Tot het werk van de
studio behoorde het produceren van advertenties, direct-mail, affiches en
omslagen van brochures en tijdschriften (zoals het eigen tijdschrift Meer
Baet). Men droeg zorg voor de juiste keuze van het raster van de autotypieën en lijnfilmclichés, steeds rekening houdend met de te kiezen druktechniek. Geprobeerd werd om de vormgeving van iedere advertentie of
advertentieserie in overeenstemming te laten zijn met het karakter van
het geadverteerde product. Het zetten van de advertentie gebeurde op de
eigen drukkerij die vanaf circa 1890 onder leiding stond van de al eerder
vermelde B. Overbeek. In 1930 werd hij hierbij geassisteerd door J.E. de
Boer en R. Hortulanus.
Verder stond de Afdeeling voor Commercieële Adviezen van De la Mar
onder leiding van C.J. Palm. Deze afdeling stelde rapporten samen voor
bedrijven. Ook werden adviezen met betrekking tot de verkooporganisatie, calculaties en verpakkingen gegeven. De ‘academische’ methode van
marktonderzoek85 werd rond 1930 nog niet zo vaak toegepast. Was dit wel
het geval, dan werd maatwerk geleverd. Ook de Inkomensatlas, een uitgave
van De la Mar, was een eerste poging om tot marktonderzoek te komen.
Aan diverse grote industriële firma’s werden adviezen voor de markt in
Nederlands-Indië gegeven.
Een andere vorm van serviceverlening die De la Mar kon bieden,
bestond uit de administratieve dienstverlening. Dit was een zeer omvangrijk en tijdrovend karwei, omdat De la Mar met uitgevers van ongeveer
vierhonderd titels zaken deed en in contact stond met enige honderden
adverteerders. De taken van deze afdeling bestonden uit het opstellen van
een kostenbegroting voor firma’s die van plan waren te adverteren. Hiervan werd een uitgebreid kaartsysteem aangelegd, omdat vrijwel elk blad
een afzonderlijk tarief, een eigen kolombreedte en speciale verschijnings84 Het signeren van advertenties was een verschijnsel dat men vooral in Duitsland en Nederland aangetrof. In Engeland, de Verenigde Staten en Scandinavië verwierp men de bureausignatuur met als argument dat het een vorm van eigen reclame was, die door anderen
betaald werd.Vooral na de Tweede Wereldoorlog raakte deze gewoonte in onbruik. Dit gold
ook voor De la Mar, hoewel sommige klanten de bureausignatuur op prijs stelden, omdat zij
meenden dat het bijdroeg aan eigen prestige.
85 Zie Van Ginneken (1993) voor de opkomst van het opinie- en marktonderzoek in Nederland.
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frequentie had. Bovendien traden hierin nog al eens veranderingen op.
Het samenstellen van deze begrotingen maakte een brede kennis van de
tarieven noodzakelijk. Ze werden samengesteld door J.H.W. Schumacher
in samenwerking met J.W. Pieters en J.J. de Bruin.Verder moesten clichés
voor verschillende bladen in diverse formaten worden gemaakt. Al deze
formaten moesten gespecificeerd aan de clichémaker doorgegeven worden, zodat ze correspondeerden met de verschillende kolombreedten van
de diverse bladen. Als ze gereed waren diende men de clichés te controleren. Orders die per post of telefoon binnenkwamen moesten geboekt
en geëxpedieerd worden. Hierna werden ze onder overlegging van de
bewijsnummers aan cliënten in rekening gebracht.
Advertenties moesten gecorrigeerd en vermenigvuldigd worden.
Grote orders van geclicheerde advertenties moesten aan de uitgevers verzonden worden. Het ging daarbij soms om wel tweehonderd bladen. De
clichés en matrijzen moesten in allerlei afmetingen nauwkeurig verpakt
en verstuurd worden. Hierbij moest precies bijgehouden worden waar
de clichés zich bevonden. De administratie moest zorg dragen voor de
inzameling van de bewijsnummers. Verder moest ze nagaan of de advertenties op de juiste wijze geplaatst waren en of het juiste aantal regels na
plaatsing van de advertenties door de uitgevers was berekend. Het inzamelen van de bewijsnummers werd gedaan door de ‘pointeur’. Dit was
een woord dat men had overgehouden uit de tijd van de contacten met
J.P. Jones. De nummers die in de diverse titels bij de advertenties stonden,
kwamen dagelijks, maar vooral op de maandag binnen. De ‘pointeur’ in
1930, P.G. Fuchs, zocht de nummers in de administratie op, sorteerde ze
en mat de erbij behorende advertenties na. Dit werk moest binnen een
korte tijdsperiode gebeuren, omdat men de adverteerders zo snel mogelijk de advertentie wilde laten zien en dus het nummer wilde toesturen.
Bovendien moesten de advertenties op de plaats van uitgave, de afdruk en
eventuele fouten worden gecontroleerd. De afhandeling van een en ander
was in essentie gelijk aan die in 1880. Als de genoemde taken volbracht
waren, zorgde de afdeling commerciële boekhouding voor de rest. Ze zag
toe op de juistheid van de rekeningen. Chef van de centrale boekhouding was J.J.G. Spaapen. Het werk op zijn afdeling was zeer arbeidsintensief. Daarom had De la Mar er een aantal assistenten en typisten voor in
dienst. In 1930 waren dit A.H.S. Beckers, H. Horstmanshof, C. Hartman,
J. Jansen, mejuffrouw J.C. Giele en mejuffrouw A. Beerendonk, allen facturisten, alsmede mejuffrouw M. Rademakers en mejuffrouw J.C. Been,
beiden stenotypisten, en mejuffrouw M.C. Staats en J.J. Hartsuyker, beiden
assistenten op de boekhouding (NN, 1930, pp. 49-54).
Uit de gegevens uit het herdenkingsboek uit 1930 blijkt dat de vestiging van het advertentiebureau De la Mar in Amsterdam, de commissarissen niet meegerekend, zeker dertig man vast personeel in dienst had. Losse
krachten (tekenaars) zijn hierbij niet meegerekend. In werkelijkheid was
de personeelssterkte vermoedelijk wat groter, omdat het advertentiebureau enkele bijkantoren en verschillende nevenactiviteiten had.
De organisatiestructuur van het advertentiebureau was in 1930 nog
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vrij eenvoudig. Het bureau stond onder leiding van een directeur. Aan de
vier hoofdafdelingen met alle een eigen taakgebied werd leiding gegeven
door een chef. Binnen het advertentiebureau was sprake van een duidelijke taakverdeling. Het schrijven van teksten en het zorg dragen voor de
vormgeving hadden zich vooral in de tweede helft van de jaren twintig
tot specialisme ontwikkeld. De naamgeving van de afdelingen was in het
Nederlands, met uitzondering van de afdeling Copy. De studio werd als de
kern van het bedrijf beschouwd. Daar hadden de copywriters de belangrijkste taak. Zij schreven de teksten die daarna door de tekenaars gebruikt
werden bij de verdere uitwerking van de reclame-uitingen. De oorspronkelijke taak van het advertentiebureau werd uitgevoerd binnen de administratie. De omvang van het advertentiebureau was nog niet dusdanig dat
een afdeling als personeelszaken noodzakelijk was. Deze taak werd uitgevoerd door de directeur.
De reclameadviseurs en hun taak volgens Berend Knol
Knol speelde vooral vanaf de jaren twintig
een actieve rol binnen de reclame. In 1906
werkte Knol (geboren op 31 december 1889)
bij een importeur van Amerikaanse producten in Zwolle waar hij met reclame in aanraking kwam. Zijn patroon was een overtuigd
voorstander van goede reclame en spiegelde
zich aan de toenmalige reclame zoals die in
de Verenigde Staten werd gevoerd. Knol las
Amerikaanse reclamevakbladen, zoals Printers’ Ink, waardoor hij ontdekte dat men aan
de andere kant van de oceaan aanzienlijk verder met reclame was dan in Nederland. Ook
kreeg hij een boek van Charles Austin Bates
over reclame waaruit volgens hem veel te leren
viel. ‘Hij zag het goed’, volgens Knol, ‘want het Berend Knol (31 december 1889 - 10 oktober
lukte hem in enkele jaren een bloeiende zaak 1965) reclamevakblad pionier. De foto werd
op te bouwen. Hij verkocht alleen met en door gepubliceerd in de Revue der Reclame van
reclame aan de handel en aan de consument. december 1961 (p. 1008).
Dit boeide mij ongemeen en ik werd een ijverig en overtuigd leerling’ (Van der Molen, december 1961, p. 1007). Knol
schreef tal van artikelen waarin hij Nederlandse lezers vertrouwd maakte
met de Amerikaanse inzichten.
In 1912 publiceerde Knol zijn eerste artikel met zijn ideeën over
reclame. Dit liep uit op een serie. In 1915 zette hij zijn artikelenreeks
voort onder de titel ‘Denkbeelden over reclame’. De reeks liep door tot
1918 en werd daarna gebundeld uitgegeven. Ook redigeerde Knol in
dezelfde tijd een huisorgaan over verzekeringen. Vlak na het einde van
de Eerste Wereldoorlog redigeerde hij huisorganen van vier verschillende
ondernemingen. Knol kwam in contact met Machiel Wilmink die door
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de Eerste Wereldoorlog van de Belgische kunstacademie was verdreven en
zijn studie later voortzette aan de Academie van Rotterdam onder leiding
van Huib Luns. Dit contact met Wilmink leidde tot een lange vruchtbare
samenwerking. In het voorjaar van 1918 verhuisde Knol naar Rotterdam
om daar de organisatie van de reclame voor een groep industriëlen op zich
te nemen. Hij probeerde collectieve reclame in de praktijk te brengen. Dit
stuitte op tal van moeilijkheden en teleurstellingen. Hij merkt er zelf over
op: ‘Ik had geen rekening gehouden met de hier bestaande opvattingen en
toestanden zodat botsingen met echte en vermeende belangen niet konden uitblijven. Mijn enthousiasme en elan botsten tegen conservatisme en
onbegrip. Belanghebbenden begrepen niet dat reclame voor de reclame
slechts in hun belang kon zijn. Ik was echter een nieuweling, zo maar uit
het niet naar voren geschoten, een man ook misschien met wat revolutionaire reclameopvattingen die een grote steen in de rustige Nederlandse
advertentievijver wierp. De eerste Regelen voor het Advertentiewezen
waren enkele jaren oud en men greep deze maar al te graag aan om mijn
pogingen te doen mislukken. Mijn opdrachtgevers voelden zich ook niet
even gelukkig met mijn actie. Ze hadden er geen belang bij de uitgevers
tegen zich in het harnas te jagen. In mijn jeugdig vuur ben ik waarschijnlijk toen niet altijd even tactisch geweest’ (Van der Molen, december 1961,
p. 1007).
Knol vestigde zich in het voorjaar van 1921 als zelfstandig reclameadviseur
in Rotterdam. Bij de handel en de industrie had hij direct succes. ‘Niet
aldus’, herinnerde Knol zich in 1961, ‘bij de uitgevers die mij de deining,
die ik in het advertentiewezen in de periode 1918-1921 had veroorzaakt, blijkbaar moeilijk konden vergeven’. De toenmalige secretaris van
de vereniging van dagbladuitgevers De Nederlandse Dagbladpers, Ferdinand Wierdels, directeur van het dagblad De Tijd en later wethouder van
Amsterdam, schreef in de Mededelingen: ‘Knol redivivus, maar het zijn niet
allen koks die lange messen dragen.’ In het eerste jaar van zijn vestiging
zette Knol voor een bedrag van honderdduizend gulden om. Dit was een
voor die jaren zeer aanzienlijk bedrag. Aanvankelijk werd hem de erkenning door de Vereniging van Erkende Advertentiebureaux geweigerd.
‘Door deze weigering’, zo zei hij er later over, ‘werd ik ervan doordrongen
dat ik een eigen orgaan nodig had om mijn ideeën ingang te doen vinden.
Ik vond Wilmink, ontwerper en leraar aan de school voor de Grafische
Vakken te Utrecht, bereid het artistieke deel van het op te richten blad
voor zijn rekening te nemen’ (Van der Molen, december 1961, p. 1008).
In januari 1922 begon Knol samen met Machiel Wilmink en L. Levisson (directeur van Drukkerij Levisson) het vakblad De Reclame. Orgaan
voor Reclame en Reclamekunst.86 De voorloper, het tijdschrift De Bedrijfsreklame, was opgeheven. Met de uitgever ervan, de Haagse drukker Levisson, kwam hij tot een overeenkomst voor het drukken van De Reclame
86 Ariadne van januari 1952. Het archief is vernietigd bij het bombardement op Rotterdam in
mei 1940.
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als opvolger van De Bedrijfsreklame. De Reclame was volgens Knol vanaf
de eerste dag een succes. ‘Doel van het blad was reclame te maken voor
reclame. Dit sloeg aan en binnen een jaar hadden wij een kleine duizend
abonnementen en dat was heel wat voor die tijd. Elke maand verzorgde
een andere ontwerper de omslag zodat veel grafisch ontwerpers zich op
die manier konden presenteren.’ Ook de door het blad uitgeschreven prijsvragen droegen bij tot het succes. Na drie jaar had Knol, naar hij zei ‘het
pleit gewonnen’. In 1924 kreeg hij zijn erkenning als advertentiebureau.
Het woord copywriter werd door Knol en Wilmink in februari 1924 in
het vakblad De Reclame in Nederland geïntroduceerd (Van der Molen,
december 1961, p. 1009). Met de term copywriter werd volgens hen in
Engeland en Amerika iemand bedoeld met een bijzondere aanleg voor
advertenties, circulaires en catalogi, kortom voor alle mededelingen die
aan het publiek gedaan werden in één of andere reclamevorm. Een copywriter schreef ook ‘slogans’ ofwel slagzinnen. De reclametekenaar illustreerde de teksten van de copywriters. Knol en Wilmink gingen er prat op
dat ze in 1923 met succes circulaires hadden geschreven voor één van hun
klanten. Hij zou in dat jaar meer dan een miljoen artikelen méér hebben
verkocht dan een jaar eerder.
Eén van Knols collega-redacteuren noemde
hem eens: ‘De Apostel van de Reclame’. Dat
lijkt terecht, want er zijn weinig reclamemensen die zich zo hebben ingezet voor een verbetering van het peil van de Nederlandse reclame
als Knol. Knol vond tekst belangrijker dan
illustraties. Van Amerikaanse voorbeelden had
hij geleerd dat het publiek het beste met tekst
overtuigd kon worden. Hij verwoordde dit
inzicht als volgt: ‘Heeft de Amerikaan b.v. een
stoel te verkopen, dan gaat hij niet beginnen
met dien stoel zonder meer aan te kondigen.
Neen, hij begint met een pakkenden zin een
bespiegeling te houden over de zaligheid van
de rust als men vermoeid is, na het diner, na
den arbeid, na een wandeling, al naar de situatie
is. Hij vertelt net zoolang van die zalige rust, tot
Het januari nummer van het Officieel orgaan
de lezer begint te voelen, dat hij eigenlijk niet van het Genootschap voor Reclame uit 1932.
gemakkelijk zit.’ Dan pas was de tijd aangebro- De omslag werd getekend door Job Denijs
ken om het product zelf te noemen.87 Knol (1893-1970).
werd door iemand die hem kende beschreven
als een robuuste, impulsieve man uit Rotterdam die je overal hoorde: ‘Een
monotoon, diep blafferig geluid dat kamers ver te horen was.’88

87 Vermeld door Schreurs, W. (2009, 8 juni). In: http://reclamelevens.blogspot.com/2009/04/
knol.html
88 Ariadne, september 1983, p. 30.
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Eind 1929 en begin 1930 publiceerde Knol in het Officieel Orgaan van het
Genootschap van Reclame een drietal artikelen onder de titel: ‘De reclameadviseurs en hun taak’. Hij gaf hierin zijn visie op de reclameadviseur.
Naar zijn mening is ‘het instituut reclame-consulent zoowel elders als hier
ontstaan uit de noodzakelijkheid en de behoefte om ook het onderdeel
reclame van het zakenleven planmatig te organiseren’. De reclameadviseurs hadden volgens Knol twee functies: ‘Ten eerste wenden zij zich tot
de reclame makende industrie, met de aanbieding om door hun tusschenkomst de reclame te organiseeren, te leiden en uit te voeren. Ten tweede
richten zij zich tot den niet adverteerder dien zij wijzen op het nut en de
noodzakelijkheid van het reclame maken, met de mededeling dat zij zich
met de organisatie, leiding en verzorging van goede reclame belasten.’
De taak van de reclameadviseur was volgens Knol drieledig. Ten eerste was er de technische kant: ‘Dat is het opmaken van het budget, rekening houdend met de zaak en het artikel waar het omgaat. De organisatie
en de verdeeling, het kiezen der kranten, de plaatsing daarin, de uitvoering en het verschaffen van de noodige hulpmiddelen. Ten tweede de suggestief propagandistische zijde. Het schrijven van teksten, redigeeren van
drukwerken enz. Ten derde. Het artistieke gedeelte, de vormgeving van de
gedachten die in sub twee [sic] zijn genoemd.’ De reclameadviseur zou
vanwege zijn drieledige taak een gewetensvolle man moeten zijn, met een
groot verantwoordelijkheidsbesef: ‘Immers hij krijgt de vrije beschikking
over andermans geld, dat hij voor reclame kan en mag besteden. Hij moet
het geld beschouwen als ware het zijn eigen’. Hij mocht de cliënt volgens
Knol niet adviseren meer te besteden dan op grond van de feiten verantwoord was. Van belang was dat de adviseur financieel onafhankelijk bleef
(Knol, 1929, pp. 501-503).
Reclameadviseurs konden op verschillende manieren aan hun relaties
komen, ‘nl. door persoonlijk bezoek, door aanbeveling van anderen, door
middel van circulaires, propagandabrieven, enz enz’. In het persoonlijke
bezoek zag Knol niet veel, omdat de reclameadviseur niets tastbaars te verkopen had. Kennis, ervaring en intellect waren moeilijke artikelen om aan
de man te brengen, vond hij. Bovendien was Knol van mening dat een
reclameadviseur door op bezoek te gaan de branche naar beneden haalde.
‘Hij komt er mee op één lijn te staan met de tallooze advertentiereizigers,
verkoopers van reclame-artikelen, reclamevlakten, lichtbakken enz enz’.
Iemand die reclame wilde maken voor anderen diende te laten zien, dat hij
reclame voor zichzelf kon maken: ‘Dus reclame voor de reclame, via den
adviseur’. De positie van de reclameadviseur zou sterker zijn wanneer hij
gevraagd werd dan wanneer hij zich aanbood.
Als de hulp van de reclameconsulent ingeroepen werd dan moest hij
opnieuw volgens Knol de behoeften en wensen van zijn cliënt goed weten
te peilen: ‘Hij zal zich volledig op de hoogte moeten stellen van het artikel en de zaak in kwestie. Er wordt hem dan eerder te weinig dan te veel
verteld. Hij dient den aspirantcliënt een volledig interview af te nemen
en met deze verkregen gegevens zal hij huiswaarts keeren met de mededeeling dat hij binnen een maand met een volledig plan, passend voor ‘t
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hem voorgelegde geval, zal terugkomen. In die tijd moet hij het vraagstuk,
want dat is het, met al wat eraan vast zit in studie nemen. Hij moet niet
alleen zijn gedachte laten gaan over het probleem “hoe ontwerp ik een
geschikte reclame”, maar hij moet tevens volle aandacht schenken aan de
bestaande verkooporganisatie en zien of deze eventueel voor uitbreiding
en verbetering vatbaar is, in verband met de te voeren reclame. De eventueele verpakking van het artikel dient ook belangstelling te hebben. Hij
moet denken over een mogelijke mascotte, slagzin. Hij moet schetsen voor
illustraties laten maken en teksten ontwerpen. En dan moet hij het budget
opmaken en naar beste weten verdeelen over de reclame-middelen, die in
het verband met het beschikbaar gestelde bedrag in aanmerking komen.
Soms wordt geen som genoemd en wordt het aan den adviseur overgelaten een budget op te maken, dat in de gegeven omstandigheden wenschelijk en noodig is om een reclame behoorlijk te kunnen voeren.’ Was het
al niet eenvoudig te voldoen aan de door Knol geschetste werkwijze, een
groter probleem was volgens hem dat de adviseur soms gehinderd werd
door de denkbeelden van familie, vrienden, kennissen en personeel van de
cliënt. Goede ideeën van hen diende de adviseur volgens Knol wel over te
nemen, want de adviseur was geen dokter.
Het opmaken van het budget respectievelijk het verdelen ervan, was
een belangrijk aandachtspunt van Knol. De adviseur diende volgens hem
na te gaan welk publiek hij voor zijn cliënt moest bereiken. Knol onderscheidde:
‘a Het groote publiek, d.i. voor een huis aan huis artikel.
b Het volk, dus zonder de beter gesitueerden.
c De beter gesitueerden, dus zonder het vólk.
d De met name bekende afnemers.’
Voor de onder a, b en c genoemde doelgroepen zou de adviseur vooral
op krantenreclame aangewezen zijn met daarnaast herinneringsreclame, in
de vorm van biljetten en platen voor zuilen en winkels, lichtreclame en
drukwerken.Waarop het zwaartepunt moest komen te liggen hing volgens
Knol af van het te verkopen artikel: een vaste richtlijn kon hiervoor niet
gegeven worden.Voor de genoemde doelgroep zou reclame met gebruikmaking van het direct mailsysteem, ondersteund door persoonlijk bezoek
geschikt zijn. Dergelijke campagnes werden echter rond 1930 volgens
Knol nog weinig uitgevoerd.
Bij de advertentiereclame had in de regel de krant met een grote verspreiding de voorkeur, omdat op die wijze zoveel mogelijk mensen
bereikt konden worden. Een reden hiervoor was dat in Nederland nauwelijks grote en wel kleine tot middelgrote reclamebudgetten beschikbaar
waren, zodat de ter beschikking staande middelen zo efficiënt mogelijk
gebruikt dienden te worden.Voor een volksartikel ten bate van de middelen volksklasse, kon men volgens Knol in zeven bladen en één periodiek
adverteren, daarmee minstens 800.000 gezinnen bereiken voor nog geen
ƒ 3,50 per regel. Wanneer de provinciale bladen ook ingeschakeld werden
kon men het miljoen, volgens de inschatting van Knol, overschrijden.Voor
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het bereiken van de sociaal gezien bovenste 300.000 gezinnen zouden vier
dagbladen en één periodiek volstaan. Periodieken zouden als media voor
aanvullende reclame dienst moeten doen (Knol, 1929, pp. 501-503).
7.5 De la Mar in de jaren dertig
Oprichting van de N.V. Algemeene Publiciteits Unie (APU)
De ontwikkelingen die in de jaren twintig bij De la Mar ingezet werden,
hebben zich gedurende de jaren dertig voortgezet. In de jaren twintig ging
men naast het advertentiebureau allerlei andere met de reclame verband
houdende activiteiten aanpakken. Dit geschiedde door de oprichting van
nieuwe bedrijven of door de creatie van bijkantoren van het advertentiebureau en door overname van andere bedrijven. Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van De la Mar was de oprichting van de N.V.
Algemeene Publiciteits Unie (APU) in juli 1931. Dit was een holdingmaatschappij van de tot dan toe opgerichte en van de nog op te richten
vennootschappen die zich met reclame bezig hielden. (Zie schema 7.3)
Schema 7.3
De N.V. Algemeene Publiciteits Unie (APU) en haar dochterondernemingen
N.V. Algemeene
Publiciteits Unie

N.V. Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn
N.V. Remaco
N.V. Publiciteit
N.V. Amata
N.V. Reclamebedrijf
Hypsos
N.V. Remaco’s Filmbedrijf (Sonora Filmbedrijf)
Remaco’s Indisch Filmbedrijf, Batavia.
N.V. Remaco’s Etalagebedrijf
Uitgevers en exploitatiemaatschappij Publex N.V.
N.V. Nederlandsch Indisch Advertentie Bureau en
Uitgeversmaatschappij A. de la Mar Azn
Cefima
Prodi
Graphicone

Bronnen:
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 27 juli 1931, nr. 145, 2037.
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 11 oktober 1939, nr. 199, 1376.
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 26 oktober 1931, nr. 207, 2831.
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 4 oktober 1934, nr. 191, 1871.
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Doel van de in Amsterdam gevestigde Algemeene Publiciteits Unie was:
‘1 de exploitatie van bedrijven of ondernemingen op het gebied van
publiciteit en reclame, waaronder begrepen buitenreclame, van acoustiek, elektro-acoustiek, optiek en elektro-optiek, alles in den ruimsten
zin van alle nevengebieden;
2 op te richten, bij de oprichting mede te werken, deel te nemen in of
te vereenigen bedrijven of ondernemingen, vennootschappen of syndicaten, welker werkzaamheden geheel of gedeeltelijk tot de voren
omschrevene behooren of daarmede belangen-gemeenschappen aangaan;
3 al datgene doen, wat met hét vorenomschrevene direkt of indirekt in
verband staat of ter bereiking van het doel nuttig of noodig kan zijn en
wel alles in den ruimsten zin.’ 89
Het kapitaal van de vennootschap bedroeg bij oprichting 2.500.000 gulden, verdeeld in vijftig preferente aandelen van duizend gulden en 2.450
gewone aandelen van duizend gulden. Bij de oprichting van de vennootschap werden de vijftig preferente aandelen en 1150 gewone aandelen in
contanten voldaan en volgestort door de oprichters van de vennootschap.
Dit waren Gerrit Hendrik de Marez Oyens (bankier), lid van de firma H.
Oyens en Zn. (Amsterdam) voor vijfentwintig preferente aandelen en 575
gewone en W.A. Grollenberg voor vijfentwintig preferente aandelen en
575 gewone. De overige aandelen zouden volgestort en uitgegeven worden op een door de directie, na goedkeuring van een door de raad van
commissarissen en van de preferente aandeelhouders, te bepalen tijdstip en
voorwaarden, mits niet beneden pari.90 In oktober 1939 werd het kapitaal
van de vennootschap tot 650.000 gulden teruggebracht. Het werd verdeeld
in vijftig preferente aandelen van tweehonderdvijftig gulden en 2.450
gewone aandelen van tweehonderdvijftig gulden. De vijftig preferente aandelen werden geplaatst en volgestort, evenals 850 gewone aandelen.91 De
ongunstige ontwikkeling in de reclamebestedingen zou op deze aanpassing
van invloed geweest kunnen zijn. Het bestuur van de vennootschap werd
uitgeoefend door ten hoogste vier directeuren onder toezicht van een raad
van commissarissen, bestaande uit vijf tot zeven personen. De presidentdirecteur werd door de preferente aandeelhouders aangewezen.92
De in schema 7.3 opgenomen bedrijven vielen onder APU. De twee
belangrijkste dochters van APU waren de N.V. Algemeen Advertentie
Bureau A. de la Mar Azn. en het Reclamebureau tot exploitatie van aan89 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 27 juli 1931, nr. 145, 2037.
90 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 27 juli 1931, nr. 145, 2037.
Karel Sartory, copywriter bij De la Mar, gaf er in een interview met F. Jansen in
Ariadne/Revue der Reclame van 13 oktober 1977 het volgende commentaar op: ‘Ik had er
geen zin in over mijn hoofd beslissingen te laten nemen, dus had ik 2% aandelen in de Algemene Publiciteits Unie waar o.a. De la Mar in zat. De grootste aandeelhouder was Grollenberg met 85%.’ Dit blijkt niet uit de Nederlandsche Staatscourant.
91 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 11 oktober 1939, nr. 199, 1376.
92 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 27 juli 1931, nr. 145, 2037.
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plakborden ‘Remaco’ met een kapitaal van respectievelijk 200.000 gulden
en 240.000 gulden. In juni 1938 werd de naam van de laatste onderneming veranderd in N.V. Reclamebureau ‘Remaco’. Het doel werd
voortaan omschreven als het exploiteren van een reclamebureau en het
verrichten van alle handelingen die met het reclamebedrijf in verband
stonden, dit alles in de uitgebreidste zin. Het maatschappelijk kapitaal van
240.000 gulden werd verdeeld over 240 aandelen van duizend gulden.93
In de jaren dertig heeft Remaco met een aantal Nederlandse gemeenten pachtovereenkomsten voor buitenreclame weten te sluiten (Wilson,
december 1936). Op 1 augustus 1940 zou het bureau aan de ‘Partei amtliche’ Ala Anzeigen in Berlijn worden verkocht. W.N. van der Sluys jr. ging
toen samen met de Duitser O.F.A. Berndt de nieuwe directie vormen.94
In oktober 1931 werd na de oprichting van APU de eerste nieuwe
dochter gevestigd. Het was de N.V. Remaco’s Filmbedrijf in Amsterdam.
In maart 1938 veranderde het bedrijf van naam in Sonora’s Filmbedrijf
N.V. De vennootschap stelde zich ten doel het kopen en verkopen, huren
en verhuren van speelfilms, in binnen- en buitenland. Verder het exploiteren van bioscooptheaters en het nemen van financiële belangen in vennootschappen of firma’s die hetzelfde of een soortgelijk doel beoogden
en alles wat ermee samenhing. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 90.000 gulden, verdeeld in negentig
aandelen van duizend gulden. Alle aandelen werden volgestort, 89 door de
N.V. Reclamebureau tot exploitatie van aanplakborden ‘Remaco’ en één
door de N.V. Reclamebedrijf. J. Smit trad op als vertegenwoordiger van
Remaco en J. Smit en N.M. van der Roer als vertegenwoordigers (directeuren) van de N.V. Reclamebedrijf.95
Verder werd het bedrijf Hypsos overgenomen en aan APU toegevoegd.
Dit reclamebedrijf behoorde toe aan een zekere Melis, die het in 1913 was
begonnen en het de naam had gegeven van het pand dat hij aan de Passeerdersgracht in Amsterdam had betrokken: Hypsos, hetgeen ‘in stijgende
lijn’ betekent (Historische Kring d‘Oude School, 1995). Melis vervaardigde maquettes en diorama’s. Het bedrijf ging zich met tentoonstellingen
en etalagereclame bezighouden. De wereldtentoonstelling in Luik in 1930
werd voor een deel door Hypsos opgebouwd (Sartory, 1955, pp. 89-90).
Ook de N.V. Amata viel onder APU. Dit was een lege vennootschap die
opgericht was met het doel het verwerven en administreren van aandelen in en het waarnemen van belangen van publiciteitsbedrijven (Hemels,
1983). In 1934 werd de Uitgevers en exploitatiemaatschappij Publex N.V.
opgericht. Deze onderneming hield zich bezig met het uitgeven van een
tijdschrift, getiteld Praten en Breien. Het kapitaal van de vennootschap
93 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 12 mei 1927, nr. 92, 964.
94 Ariadne, april 1946, p. 101. Bosmans (1991) geeft een uitgebreide beschrijving van de verkoop van Remaco aan Ala. De overgang van Remaco in Duitse handen is verder uitgebreid
beschreven in het rapport van de commissie-Schöffer (Blom, Hart & Schöffer, 1979) betreffende de affaire Pieter Menten. Zie ook: Revue der Reclame, februari 1941; Rogier, 1980, pp.
249-262.
95 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 26 oktober 1931, nr. 207, 2831.
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bedroeg tweeduizend gulden, verdeeld in twee aandelen van duizend gulden. Hendrik Rudolf Evers en W.A. Grollenberg hadden elk één aandeel.96
In 1937 werd de N.V. Algemeene Katholieke Uitgevers Maatschappij
‘Urbi et Orbi’ in Utrecht door J.H.E. Asberg opgericht. Dit bedrijf viel
niet onder de APU, maar Grollenberg was er wel bij betrokken. Het kapitaal bedroeg 24.000 gulden. Dit bedrag was verdeeld in zes aandelen van
duizend gulden gemerkt A en achttien aandelen gemerkt B van duizend
gulden. De zes aandelen gemerkt A werden geplaatst en volgestort door
de N.V. Drukkerij en uitgeverij ‘Lumax’. Verder hadden Grollenberg en
Asberg elk drie aandelen gemerkt B. De overige aandelen zouden later
geplaatst en uitgegeven worden.97 Verder behoorden de volgende ondernemingen tot APU: Remaco Indisch Filmbedrijf, N.V. Nederlandsch Indisch
Advertentie Bureau en Uitgeversmaatschappij A. de la Mar Azn, N.V.
Reclamebedrijf, N.V. Publiciteit, Graphicone, Cefima, Prodi en de N.V.
Remaco’s Etalagebedrijf, de in juli 1934 opgerichte onderafdeling van
Remaco voor het fabriceren en distribueren van winkel etalages, tot de
APU. Grollenberg was verder aandeelhouder van de Boekdrukkerij CA.
Spin en zoon geworden, maar dit bedrijf behoorde niet tot de APU (Bosmans, 1991, p. 360).
Het marktonderzoek werd bij De la Mar aanvankelijk verricht door
enkele stafleden. Tegen het naderen van de Tweede Wereldoorlog kreeg de
industrie geleidelijk aan steeds meer belangstelling voor marktonderzoek.
Dit was gevolg van de weinig rooskleurige economische toestand. In 1938
96 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 4 oktober 1934, nr. 191, 1871.
Het blad Praten en Breien was ‘officieel orgaan van de Everlasting Breiclub’ en er verschenen
(voor zover nu bekend) 24 nummers van, en wel van november 1934 tot oktober 1936. De
redacteur van dit maandblad was Joop ter Heul. Joop ter Heul was een bedenksel van Cissy
van Marxveld. (Zie: http://www.kb.nl/uitgelicht/aanwinsten/2007/pratenenbreien/, 30
februari 2009)
97 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 13 oktober 1937, nr. 197, 1471. In 1936 had
Asberg de overstap naar APU gemaakt om er directeur van de afdeling Publiciteit te worden. Kort daarna had hij in Utrecht een eigen uitgeverijtje Urbi et Orbi gevestigd en een
gehonoreerd adviseurschap bij het RK Werkliedenverbond verworven. Daar was hij de
grote organisator achter de actie ‘Naar de Nieuwe Gemeenschap’ geworden, terwijl men
hem tevens de technische verzorging van het vanaf 1937 verschijnende weekblad Herstel
had toevertrouwd. In het begin van de bezetting bracht Asberg Urbi et Orbi over naar
Amsterdam waar hij al belangen had verworven in de drukkerij Spin & Co. Hij kocht er de
RK Boekcentrale op, een groothandel en uitgeverij voor Amsterdamse scholen, en opende
in 1941 aan het Rokin een boekhandel die hij eveneens de naam Urbi et Orbi gaf en binnen de kortste keren tot dé katholieke boekhandel in Amsterdam wist uit te bouwen. Begin
1940 had hij ten behoeve van Spin een lening uit het bewindskapitaal van de erven De la
Mar en ook nog eens een lening van APU gekregen; daarvoor had hij als onderpand een
aantal effecten onder beheer van APU’s president-commissaris Carl Romme moeten stellen.
Tegelijkertijd was Grollenberg in ruil voor de APU-lening aandeelhouder van Spin en Urbi
et Orbi geworden. De verstrengeling tussen deze drie heren met hun zakelijke besignes zou
nog verder gaan, want weldra werden Romme en Grollenberg commissaris van Urbi et
Orbi, terwijl Romme ook nog eens president-commissaris van Spin en de Boekcentrale
werd. Vanaf 1940 kon men Asberg, een gedreven katholieke uitgever en organisator, gedurende een tiental jaren regelmatig in de omgeving van Romme aantreffen, ook door hun rol
bij de voorbereidingen van het herverschijnen van de Volkskrant (Bosmans, 1991; zie voor de
rol van Asberg bij de Volkskrant: Hemels, 1981).
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stichtte De la Mar daarom een afzonderlijke organisatie voor marktonderzoek. Dit bedrijf zetelde in Den Haag en droeg de naam Nederlands Instituut voor Bedrijfseconomisch onderzoek. Het onderzoek was gebaseerd
op de in Duitsland ontwikkelde methode van het ‘vertikale’ onderzoek,
waarbij de peilingen hoofdzakelijk verricht werden bij strategisch gekozen
verkooppunten. De oprichting van het bijkantoor, dat ook voor allerlei
ervoor in aanmerking komende firma’s marktonderzoek wilde verrichten, markeerde een nieuw stadium in de ontwikkeling van het bedrijf. Het
instituut zou in de Tweede Wereldoorlog ten onder gaan.98
De la Mar intern
Het advertentiebureau in de jaren dertig verschilde intern waarschijnlijk
niet zoveel van de situatie in 1930. De meeste veranderingen werden veroorzaakt door technische vernieuwingen. Nieuwe verschijnselen in de
reclame waren: de verfspuit, de verbreiding van de fotografie en de
opkomst van collectieve reclamecampagnes. De verfspuit werd oorspronkelijk alleen voor het retoucheren gebruikt. In de jaren dertig werden
verfspuiten echter ook gebruikt om complete illustraties te creëren. Deze
techniek ontwikkelde zich tot een ware rage.
De introductie van het gebruik van de fotografie verliep bij De la Mar niet zonder problemen. Unilever baseerde de gehele campagne
voor Blue Band op een mascotte: het Blue
Band-meisje met de wapperende sjaal. Dit Blue
Band-meisje was door een Engelse schilder
geschilderd. De bedoeling was het schilderij
door een foto te vervangen. Een afgezant van
De la Mar werd naar Engeland gezonden om
daar het meisje op te sporen, dat voor het oorspronkelijke schilderij model gestaan had. Ze
bleek een oude dame geworden te zijn. Een
beroemd Engels model, Nora Walters, blond,
blauwogig en sterk lijkend op de Blue Bandmascotte moest het probleem oplossen. De
directie van Unilever bleek echter niet erg
enthousiast over de keuze te zijn. Men vond de
gelijkenis maar matig. Hierop werd een zoekBlue Band advertentie verzorgd door De la
tocht naar een geschikt meisje begonnen. Ook
Mar Foto gepubliceerd in Limburger Koerier
besloot de Unilever tot het lanceren van de
van 24 mei 1933.
grootste prijsvraag uit haar geschiedenis, met
als vraag: ‘Wie lijkt het meest op het Blue Band-meisje?’ De respons was
groot. Een blonde Utrechtse bleek sprekend op het Blue Band-meisje te
98 Sartory, 1955, pp. 67-72.Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Amsterdam zou dit bijkantoor op 1 april 1941 opgericht zijn. Het werd op 23 september
1942 officieel in het handelsregister ingeschreven. (Dossier Nr. 39.890)(zie bijlage 1)
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lijken. Er werden tal van foto’s van haar gemaakt. Toch bleef het daarbij
omdat de echtgenoot van het intussen getrouwde meisje haar niet in de
krant tentoongesteld wilde zien. De keuze viel uiteindelijk toch op het
schilderij (Sartory, 1955, pp. 76-79).
In het personeelsbestand van De la Mar
vonden ook veranderingen plaats. Een aantal
werknemers verliet het bureau om voor zichzelf te beginnen. Voorbeelden hiervan waren:
Aronson, Palm, en Hoogendijk die naar Arc’s
vertrokken, en C.J.A. Slewe die De la Mar verliet om directeur van het Centraal Bureau voor
Couranten Publiciteit van De Nederlandsche
Dagbladpers (Cebuco) te worden. Hij aanvaardde zijn nieuwe werkkring op 1 september
1935. Doel van het Cebuco was het bevorderen van adverteren in de dagbladen, onder
andere door daar collectieve reclame voor te
maken (Hemels, 1983, p. 170). Ook werd er
nieuw personeel aangetrokken. De figuurtekenaar Frits van Bemmel werd uit Indië gehaald
(Sens, 2011, pp. 179-214). In het studentenblad Ceres van de Wageningse Landbouwhogeschool verschenen opvallende tekeningen van
Eppo Doeve. Hij werd overgehaald de tekenaarsstaf van De la Mar te versterken. Van het
bureau Verheul werd Henk Both overgenomen voor de lay-out. Voor een zelfde functie
werd Frans van Haaff van het bureau Sell More
overgenomen. De uit Duitsland afkomstige
fotograaf König werd aangesteld om een fotografische studio in te richten. Verder werden
de Rus Wladimir Bielkine en Karel Sartory
voor de copy-afdeling aangenomen. De laatste
kwam van de filmmaatschappij Cinetone (Sartory, 1955, p. 75).
De groei van De la Mar wordt ook geïllustreerd door de veranderingen in de behuiBij De la Mar op kantoor. De foto werd gepuzing. In 1910 was het bedrijf gevestigd op de bliceerd in Meer Baet van december 1936 (p.
Nieuwe Zijds Voorburgwal 266 waar een 3026).
bescheiden ruimte werd ingenomen door het
advertentiebureau. Op een van de zolders was de kleine drukkerij ingericht. Uitbreiding was daar niet mogelijk. In 1915 werden de panden 278
en 280 op de Nieuwe Zijds Voorburgwal voor het Nederlandsch Telegraaf
Agentschap aangekocht. Na een verbouwing trok het advertentiebureau
daar in mei 1916 eveneens in. Aanvankelijk hield men ruimte over, die aan
andere firma’s verhuurd werd. Maar in 1930 was het hele gebouw door
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het advertentiebureau ingenomen. Het groeide zelfs zo uit zijn voegen
dat men delen van het bedrijf op een andere locatie moest onderbrengen
(NN, 1930, p. 25).
In 1936 kwam het verbouwde pand aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal 278 gereed. Hierin werden De la Mar en Remaco gevestigd. In dit
gebouw konden advertentiecampagnes voor binnen- en buitenland ontworpen worden, maar ook alle mogelijke drukwerken, affiches, ontwerpen
voor etalages en reclamefilms. De bedoeling hiervan was volgens Grollenberg: ‘dat wij, met ‘t oog op ons eigen belang, nooit eenzijdig behoeven
te adviseeren. Wij beschikken practisch over alle reclame-media, en bij
de budget-verdeeling hebben wij geen persoonlijk voorkeur, maar kunnen ons uitsluitend laten leiden door de zakelijke belangen van den cliënt’
(Wilson, december 1936, pp. 3025-3026).
De leiding van De la Mar
Vanaf het moment dat het advertentiebureau De la Mar in 1915 omgevormd werd tot een naamloze vennootschap, werd W.A. Grollenberg de
belangrijke man van het bedrijf. Naast zijn functie als directeur van het
advertentiebureau was hij betrokken bij alle nevenactiviteiten, soms als
directeur, meestal als commissaris.
Willem Antoon Grollenberg werd op 13 oktober 1887 in Uden
(Noord-Brabant) geboren als zoon van een kandidaat-notaris in een gezin
met vijf kinderen. Zijn vader werd later notaris in Oud-Gastel en in Boxmeer. De zoons werden naar een kostschool gestuurd. Het lag in de lijn
van de verwachting dat Willem evenals zijn vader notaris zou worden.
Er waren veel ambtenaren en advocaten in de familie. Willem ging echter naar de handelsschool van het Bisschoppelijk College in Roermond.
Daarna volgde hij een studie in de gemeenteadministratie die kon leiden
tot het burgemeesterschap. Grollenberg was in Limburg één van de weinigen die het middelbaar examen staatsinrichting aflegde. Eerst was hij aan
de gemeentesecretarie van Heerlen verbonden. Korte tijd voor de Eerste
Wereldoorlog trouwde hij met de pleegdochter van Abraham de la Mar.
Hij was toen 25 jaar oud. In 1912 werd hij secretaris van de gemeente
Meerssen, met een wedde van vijfhonderd gulden per jaar.
Het levendige, het creatieve en het steeds afwisselende werk van het
reclamevak trok Grollenberg echter meer aan dan het ambtelijke bestaan.
Op 1 oktober 1913 zond A. de la Mar Azn. het volgende briefje aan zijn
cliënten: ‘Hiermeede heb ik de eer U voor te stellen den Heer W.A. Grollenberg, wiens fotografische portret, waaronder zijn handteekening, U
hiernevens vindt en die als deelgenoot van mijn advertentiezaken is
ingetreden’ (Sartory, 1955, p. 27). Grollenberg werd door Karel Sartory
getypeerd als iemand die geloofde in de prestaties van het individu. Dit
in tegenstelling tot zijn schoonvader Abraham de la Mar die volgens Sartory als een Romeinse imperator regeerde. Grollenberg heeft het vak in
de praktijk geleerd. Zijn praktische kennis van handel en nijverheid was
eigenlijk nihil. Grollenberg had het gevoel dat het vak een grote toekomst
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had. Hij zag in dat goede medewerkers daarbij van groot belang waren.
In 1915 wist Grollenberg de woede van De Telegraaf op te wekken. Mensen op de beurs bleken eerder te beschikken over Amerikaanse koersnoteringen dan De Telegraaf. Duidelijk werd dat de Nederlandse agent van
Reuter, De la Mar, en ‘een zekere Grollenberg’ erachter zaten. De Telegraaf
nam zich voor een einde te maken aan deze ‘schandalige praktijken’. Daarbij kwam aan het licht dat De Telegraaf van Reuter geen koersen rechtstreeks vanuit Londen ontving (Van der Molen, 3 oktober 1962). Het
Britse Ministerie van Oorlog had de van oudsher aan het Nederlandsch
Telegraaf Agentschap (NTA) van De la Mar gegunde Nederlandsche Reuterdienst van Londen afgesneden. Gezien de neutrale status van Nederland
stond de directie van NTA er echter op, zowel telegrammen van Reuter
als van Wolff ’s Telegraphen-Bureau (WTB) door te geven. Daarom leverde
NTA, met een beroep op de bestaande overeenkomst met betrekking tot
nieuwsuitwisseling tussen de wereldpersbureaus, de Nederlandsche kranten een deel van de WTB-berichten als Reuter berichtgeving (Baggerman
& Hemels, 1985; Hemels, 2010). Het in Berlijn gevestigde bureau WTB
ontving de Amerikaanse beurskoersen wel en gaf deze door aan Reuter
in Amsterdam. Terwijl de hoofdvestiging van Reuter uit Londen geen
nieuws meer leverde, organiseerde Grollenberg een particuliere nieuwsvoorziening van Amerikaanse koersen, die tegen kostprijs verstrekt werden.
Alle grote banken en effectenhandelaren waren erop geabonneerd. Volgens Grollenberg zou zijn bemoeienis bij de doorgifte van beurskoersen
de verschillende partijen aan het oog van de dagbladen ontsnapt zijn (Van
der Molen, 3 oktober 1962). Dit was echter niet het geval. Het Ententegezinde dagblad De Telegraaf bracht aan het licht dat deze voor de financiële
wereld belangrijke data aan banken en effectenhandelaren met een abonnement op deze NTA-dienst werden geleverd. Door de onthulling van De
Telegraaf met het karakter van een klacht in de publieke opinie, ontstond
de indruk dat het aangeklaagde persbureau koste wat het kost munt wilde
slaan uit de door de oorlogsomstandigheden ontstane situatie. De eigenzinnige opstelling ten opzichte van Reuter legde NTA geen windeieren. Het
bleef zowel Duitse WTB-Telegrammen als Reuter-telegrammen aanbieden (Baggerman & Hemels, pp. 41-43, 1985; Hemels, 2010, pp. 87-90).
Vanaf 1924 was Grollenberg de enige directeur van De la Mar. Hij wist
het bedrijf uit te bouwen tot het grootste reclamebedrijf van Nederland
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vóór 1940.99
Het advertentiebureau De la Mar van vóór 1940 zou betiteld kunnen worden als een familiebedrijf. Diverse familieleden van De la Mar en
Grollenberg bezaten aandelen en waren commissaris of procuratiehouder.
Tot in de jaren dertig kwam alleen C.P.M. Schlick100 van buiten, daarna
veranderde dit. De familieleden stierven de een na de ander en werden
opgevolgd door niet-familieleden. De aandelen bleven wel grotendeels in
het bezit van de familie. Tegen het einde van de jaren dertig werden de
katholieke politici C.P.M. Romme en L.G. Kortenhorst commissaris van
het advertentiebureau.
Het sterke aandeel van de familieleden in het advertentiebedrijf gold
niet voor de overige activiteiten waar W.A. Grollenberg bij betrokken
was. Bij de aanverwante bedrijven duiken in wisselende samenstelling wel
voortdurend dezelfde namen op, veelal aangevuld met enkele nieuwe personen. Het gaat hierbij om J. Smit, G.H. de Marez Oyens, J.W. Lucas (van
De Spaarnestad), C.P.M. Romme, J.H.E. Asberg, D.P. Out, N.M. van der
Roer en G.W.F. Grollenberg-Roghe. Opvallend is dat het bedrijf niet een
Portugees-Joodse inslag maar een sterk katholieke karakter kreeg (Griep &
Houtte, 1980). Vanaf 1931 werden politici in de raad van commissarissen
opgenomen. Deze omslag begon na een kortstondig commissariaat van de
liberaal M.W.F.Treub met katholieke Romme in de APU.
Bij de oprichting van APU benoemde Grollenberg Romme, zijn buurman in Amsterdam, tot commissaris, niet alleen van APU, maar ook van
vrijwel alle dochtermaatschappijen. Romme werd verder aangetrokken
als advocaat van de familie. Grollenberg was, sinds Romme in de Richard
Wagnerstraat was komen te wonen, zijn buurman en via de kinderen Carla
Romme en Treesje Grollenberg werd het eerste contact gelegd. Daaruit
groeide een hechte vriendschap voor het leven. Toen Grollenberg in 1932
APU oprichtte als holding van een aantal bedrijfjes waarvan het Adver99 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de medewerkers doorbetaald. ‘Alleen insiders
weten’, aldus Karel Sartory, ‘dat de bodem van de kas te zien was.’ De la Mar ging na de
oorlog al snel weer een rol van betekenis spelen.Vanaf 1 november 1962 ging Grollenberg
op de leeftijd van 75 jaar met pensioen (Van der Molen, 3 oktober 1962, pp. 802-804). Bij
zijn afscheid werd de W.A. Grollenberg-prijs in het leven geroepen. Deze prijs van tweeduizend gulden zou elke twee jaar toegekend worden aan degene in Nederland die zich
verdienstelijk had gemaakt voor de reclame.Verder werd hij tot erelid van de Vereniging van
Erkende Advertentiebureaus benoemd (Revue der Reclame, 7 november 1962). Ook werd hij
op het 25e reclamecongres dat op 14 en 15 november 1962 gehouden werd tot erelid van
het Genootschap van Reclame benoemd. Hij werd bij de gelegenheid de ‘Grootmeester der
Nederlandse reclame’ genoemd (Revue der Reclame Expres, 24 april 1963). Grollenberg werd
in 1931 lid in de Orde van Oranje Nassau, in 1938 ridder in de Orde van Sint Gregorius en
in 1957 commandeur in dezelfde orde. Jarenlang was Grollenberg bestuurslid van de VEA.
Verder zette hij zich op katholiek sociaal terrein in. Hij was onder meer regent-secretaris
van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en lid van het hoofdbestuur van het
Hoger Onderwijsfonds. Grollenberg overleed op 19 oktober 1966 in Amsterdam (Sartory,
19 oktober 1966; Revue der Reclame Expres, 16 oktober 1966).
100 Schlick (1870-1935) deed in 1888 zijn intrede in de journalistiek. Na redacteur van het
Dagblad van Zuide-Holland en ’s-Gravenhage geweest te zijn, werd hij in 1892 (hoofd-)
redacteur en op 1 januari 1925 tevens directeur van het Nederlandsch Telegraaf-Agentschap
van Reuter (Hemels, 1983; Baggerman & Hemels, 1985).
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tentiebureau De La Mar en Remaco de belangrijkste waren, koos hij voor
Romme als commissaris, zowel van de holding als van de dochterondernemingen. Bij het begin van zijn ministerschap in 1937 heeft Romme
alle commissariaten neergelegd. Eind 1938 kampte APU met zeer dringende vraagstukken, waarbij juridische hulp van buiten geboden leek. Om
ze op te lossen trok Grollenberg L.G. Kortenhorst op Romme’s stoel aan.
Toen Romme na een kortstondig ministerschap in september 1939 terugkeerde, voorlopig alleen als commissaris van APU, bleef Kortenhorst weliswaar aan, maar hij verdween wel naar de achtergrond om daar samen met
de andere commissarissen ‘mooi-weer-commissaris’ te spelen. Ze hoefden alleen maar op de jaarvergadering te verschijnen en te dineren, want
Romme deed alles, aldus Bosmans (p. 359) in zijn biografie over Romme.
Romme trof in het najaar van 1939 bij APU een daverende ruzie aan
tussen Grollenberg, de president-directeur van APU, en Joost Smit, de
directeur van APU en van Remaco. De achtergrond ervan was de gang
van zaken bij Remaco dat onder invloed van de crisis slecht rendeerde:
reclameopdrachten waren steeds meer uitgebleven. Grollenberg betichtte
Smit van gewaagde avonturen die niet alleen Remaco, maar de hele APUonderneming de das konden omdoen, terwijl de familie (hijzelf en zijn
vrouw, maar ook kleinkinderen van Abraham de la Mar) er financieel van
afhankelijk was. Hij wenste een einde te maken aan de praktijk, dat gelden van het wel florerende Advertentiebureau De la Mar werden overgeheveld naar het noodlijdende Remaco. Tussen de twee bedrijven, zo
vond hij, diende een volledige scheiding te worden aangebracht en Smit
behoorde met de aan hem verknochte commissarissen G.H. de Marez
Oyens, tevens president-commissaris van APU, en D.P. Out aan banden te
worden gelegd. Begin 1939 had Grollenberg in overleg met Kortenhorst
– en op de achtergrond ook met Romme, die toen dus helemaal los stond
van APU – ervoor gezorgd dat de aandeelhouders, in meerderheid leden
van de familie, meer grip kregen op de verrichtingen van de afzonderlijke dochtermaatschappijen. Begin 1940 regelde Romme de personele
kwestie. Smit werd als directeur van APU ontslagen en kreeg bij Remaco
een directeur naast zich in de persoon van W. Gerritsen, voorheen de
bedrijfsleider die kort daarvoor nota bene door Smit was ontslagen. De
Marez Oyens en Out werden uit het college van commissarissen gezet en
Romme nam zelf het presidentschap op zich. Samen met hem vormden
Kortenhorst, de vrouw van Grollenberg en kort daarop ook Grollenbergs
schoonzoon dr. A.P.M. Verheugt voortaan het college. Romme liet zich
tevens benoemen tot commissaris van de dochtermaatschappijen.
Voor het geld haalde Romme Grollenberg, volgens Bosmans (1991, p.
359), niet uit de penarie. Buiten de normale vergoeding van het advocatenwerk ontving hij in deze tijd aan commissarissenloon niet meer dan
vijfhonderd à zevenhonderdvijftig gulden per jaar; tantième zat er niet
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in. Dat zou later anders worden101. In 1939-1940 had hij Grollenberg in
feite vriendendiensten bewezen. Deze vriendschap heeft Romme in één
opzicht duur moeten betalen, want in het eerste bezettingsjaar raakte hij
betrokken bij een affaire die hem voor de rest van zijn leven zou achtervolgen. Het betreft de verkoop van Remaco aan de Duitse firma Ala
Anzeigen AG in Berlijn. Eind mei 1940, een paar weken na het begin van
de bezetting dus, kwamen de onderhandelingen tussen APU en Ala over
de verkoop van Remaco op gang. Dat gebeurde achter de rug van directeur Smit om. Smit had Remaco zelf willen kopen en daarvoor via een
tussenpersoon al veel eerder de besprekingen met Grollenberg geopend,
maar deze wilde niet aan hem verkopen. Toen Smit er achter kwam dat
Grollenberg met anderen zaken aan het doen was, werd hij zo kwaad dat
hij opstapte. Grollenberg heeft er geen traan om gelaten.
Met betrekking tot de omzetten van Nederlandse reclamebureaus werden
doorgaans geen cijfers bekendgemaakt. Grollenberg maakte hierop pas een
uitzondering bij zijn afscheidsinterview met Van der Molen in Revue der
Reclame van 3 oktober 1962 (pp. 802-805). Hij vermeldde de in onderstaand overzicht opgenomen jaaromzetten:
Jaar	Bedragen (in guldens)
1884: 8.300
1895: 81.000
1900: 183.000
1910: 411.000
1920: 674.520
1962: 27.360.000
1963: 28.000.000102
Uit de cijfers blijkt dat De la Mar tot 1920 zeer succesvol was. Over de
groei daarna tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn geen gegevens beschikbaar. H.F.L. Horstmanshof gaf in een interview bij zijn vijftigjarig jubileum bij Intermarco aan dat de groei van De la Mar vóór 1940 vooral rond
1935-1936 plaatsvond. Over het aantal medewerkers zijn ook betrekkelijk
weinig data bekend. In 1924, toen Horstmanshof bij De la Mar in dienst
101 De aan Romme betaalde bedragen kunnen wel gerelativeerd worden, want de doorsnee
Nederlander verdiende in 1938 nominaal 346 gulden en in 1939 nominaal 375 gulden.
Deze bedragen waren voor belastingen (Keesing, 1947, p. 254). De schadeloosstelling van
een lid van de Tweede kamer bedroeg 4.500 gulden in 1938 (Beishuizen & Werkman, 1980,
pp. 98-99).
102 De cijfers van met betrekking tot 1962 en 1963 zijn afkomstig uit de Revue der Reclame
Expres van 25 maart 1964, p. E23. De cijfers zijn gebaseerd op een opgave aan het Amerikaanse vakblad Advertising Age van 2 maart 1964. In 1963 zou Prad het grootste bureau in
Nederland zijn met een omzet van 32 miljoen gulden. In 1962 zou Prad met een omzet van
28 miljoen gulden ook al het grootste bureau van Nederland zijn. In beide jaren was De la
Mar tweede qua omzet. De la Mar was vanaf 1960 onderdeel van de Intermarco-groep. De
omzet van de groep bedroeg in 1963 86 miljoen gulden. Prad had in 1962 en 1963 180 personeelsleden. De la Mar had toen 147 personeelsleden.
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kwam, had het advertentiebureau vijf à zes medewerkers103; dit waren er in
1930 ongeveer dertig104 en in 1938 ongeveer twee- en zeventig.105 In 1962
was het aantal personeelsleden verder gestegen tot 147.106
Over het feitelijk functioneren en de interne verhoudingen van De la
Mar zijn we, na de voorgaande paragrafen over De la Mar, die aspecten uit
de interne en externe structuur van het bureau behandelden, nog niet veel
te weten gekomen. Interviews met voormalige werknemers bieden enige
uitkomst. Sommige (voormalige) medewerkers van De la Mar zijn in het
verleden geïnterviewd. Zo zijn er interviews beschikbaar met Karel Sartory, Joost Smit en Maurits Aronson.
7.6 Karel Sartory, Joost Smit en Maurits Aronson van De la Mar
Karel Sartory
Karel Sartory (17 januari 1906 – 30 november
1981) (Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper,
1990, p. 15) was in 1931 bij De la Mar gekomen, en wel als derde man op de creatieve
afdeling van het bureau. Hij was toen 25 jaar
oud. Sartory wordt wel beschouwd als één
van de grootste tekstschrijvers die Nederland ooit heeft gekend. Hij groeide op in een
echte volksbuurt, de oude diamantbuurt aan
het Oosterpark in Amsterdam waarmee hij
zich gedurende zijn hele leven verwant bleef
voelen. Zijn vader, ‘de kleinste werkgever in
de diamantbranche’, was socialist, en zelfs nog
betrokken geweest bij de oprichting van de
SDAP (Kuitenbrouwer, 22 augustus 1981). Karel Sartory (1906-1981) copywriter bij De
Dit heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen, la Mar. De foto werd gepubliceerd in Ariaddat ook de zoon links ging stemmen. Deze ne, 4 april 1965 (p. 354).
vond dat reclame maken en politiek bedrijven
gescheiden diende te worden. Sartory zei hierover: ‘Kijk, reclame is wel
eens omschreven als een evil wheel in an evil machine. Dat is ook zo als
je bij Philips werkt aan raketten. Daar kun je niet voor wezen. Maar je
kunt proberen reclame zo netjes mogelijk te doen’ (Helsdingen, november 1980, pp. 14-17). Sartory heeft de HBS doorlopen en daarna voor een
‘Bachelorship of Science’ gestudeerd. In Londen heeft hij hiervoor met
succes examen gedaan. Verder heeft hij een schriftelijk cursus mechanica
en een avondstudie aan de Academie voor Beeldende Kunst in Amsterdam
103 MMD/Ariadne, 31 oktober 1974, p. 2.
104 Schatting op basis van de personen die genoemd worden in het herdenkingsboek van De la
Mar: NN, Een halve eeuw advertentiebureau (1930). Er waren waarschijnlijk ook nog freelance
medewerkers aan De la Mar verbonden.Wladimir Bielkine was er één van.
105 Revue der Reclame, april 1938.
106 Revue der Reclame Expres, 25 maart 1964, p. E23.
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gevolgd. Hij kwam hier in conflict met de naar zijn mening te conservatieve docenten en vertrok. Aanvankelijk wilde hij de technische kant op.
Hij werkte bij AEG en bij de elektrotechnische maatschappij Weco. Bij dat
laatste bedrijf werd hij met technische reclame belast. Deze firma van de
gebroeders Biedermann deed ook in film en richtte de Cinetonestudio op.
Sartory is ook nog een tijdje ‘reiziger’ in schoenen geweest.Verder schreef
hij korte verhalen die in het sociaal-democratische dagblad Het Volk, het
liberale Algemeen Handelsblad en (na de Tweede Wereldoorlog) in Elseviers
Weekblad geplaatst werden (Schreurs, 08 juni 2009).
Ervaring in het vak had Sartory niet, toen hij bij De La Mar solliciteerde. Palm nam hem in het geheim aan. ‘Er mochten geen onkosten
gemaakt worden.’ De indiensttreding ging in de woorden van Sartory
als volgt: ‘Palm was toen direkteur voor Indië, die behandelde de Indische zaken van hier… Er stond een advertentie in de krant “derde man
gevraagd op studio”. Meneer Palm ontving mij of ik proefwerk wilde
maken. Zei, er zit er één op de studio, meneer Damas Hoogendijk, en
er komt er één van Philips, meneer Werner. Palm gaf mij iets mee voor
Camel en voor Stetson hoeden. Nou was ik gewend in die crisistijd om
verschrikkelijk hard te werken, maar dat was op dat bureau helemaal niet
nodig. (…) Palm zei nou daar zul je wel een maand over moeten piekeren.
Gevolg was, omdat ik zo slordig ben, dat ik bij Dubois zoals gewoonlijk
naar het biljarten zat te kijken en me plotseling inviel dat ik de andere dag
naar Palm moest. Heb ik papier van dat café genomen en aan de leestafel
die teksten gemaakt. Zat nog vol biervlekken en die Werner van Philips
die had zo’n mooie gouden presentatiemap en daar is toen die biervlektroep van mij ingegaan. Maar ze vonden het wel goed…’
De manier van werken in die tijd hield in dat de studioman de kopregel
kreeg en alleen maar behoefde te tekenen en de copywriter de ideeën aan
droeg (Jansen, 13 oktober 1977, pp. 9-13). Hierin ging Sartory soms erg
ver: ‘Ik maakte wel eens een tekst, dat de man van de studio, de lay-out
man, belde en zei: ik kan er niets mee doen. Je hebt zelf al alles gedaan.
Dan maakte ik de schetsen veel te mooi en te uitvoerig. Dat was hinderlijk
voor de mensen. Je bedierf er de tekenaars mee. Daarom maakte ik later
alleen maar wat krabbels.’ Aldus Sartory. Hij gaf ‘illusionist’ als beroep op
als hem ernaar gevraagd werd. Hij zei hierover: ‘Copywriter dat begreep
toch niemand’ (Helsdingen, november 1980, pp. 14-17).
Campagne-opdrachten nam Sartory liefst alleen aan onder de voorwaarde dat hij toegang tot de fabriek kreeg: ‘Dat was toen nogal ongebruikelijk en de meeste fabrikanten verzetten zich er tegen. Zo’n plotselinge
pottekijker vonden ze maar niks, maar ik deed er bijna altijd mijn inspiratie op.’ Hij zei hierover: ‘De beste Amerikaanse copywriter, Claude
Hopkins, schreef al dat hij geen campagne voor Steinway-vleugels kon
maken omdat hij niemand kende die er een had. En zo denk ik ook over’
(Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper, 1990, p. 20).
Dat bleek bijvoorbeeld bij de campagne voor Beva-overalls. Sartory zei
hierover: ‘Zij maakten werkkleding en wij zouden iets voor de overalls
doen. Ik liep dus met die direkteur, Bendien heette hij, door de fabriek.
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“Er is echt niets te zien hoor meneer Sartory”, zei hij alsmaar. Toen zag
ik ineens dat ze met drie naalden tegelijk naaiden, de hoofdnaden werden driedubbel gestikt. Ik informeerde naar die machines, waarop Bendien
vertelde dat hij de enige in Nederland was die ze gebruikte. Toen maakte
ik een campagne met de slagzin: “Beva, Drie Dubbel Sterk”. Dat was een
succes, die overalls werden goed verkocht. Die Bendien was daar zelf nooit
opgekomen omdat het voor hem vanzelfsprekend was. Sindsdien ging ik
altijd eerst de fabriek in voor ik begon’ (Amsterdam, Ferrée, Hemels &
Kuyper, 1990, p. 22).
Sartory maakte snel carrière bij De la Mar. Ruim tien jaar na zijn
indiensttreding werd hij creatief directeur. Een belangrijke reden hiervoor was het feit dat hij een van de grootste klanten (Philips) ervan wist
te weerhouden weg te gaan. Philips was volgens Sartory ontevreden over
de geleverde teksten: ‘Er mankeerde iets aan die Philips-teksten. Radio’s
en dergelijke waren in de jaren dertig nog iets bijzonders en de consument wist nog niet, zoals tegenwoordig, wat voor eisen hij aan electrische
apparaten moest stellen, dus de copywriters hadden geen houvast.’ Met
zijn technische opleiding kwam Sartory als geroepen en al snel schreef hij
vrijwel alle Philips-teksten hierover. Ook in dit geval vond hij zijn inspiratie in de fabriek en ineens begonnen technische termen als Bi-Arlita,
Decalumen en Octode Menglamp, in Philips-advertenties op te duiken.
‘Dit beviel de Philips mensen wel’, aldus Sartory.
Sartory’s bezoeken aan de productiehallen waarvoor hij van de Philips-directie na enige tijd een speciaal pasje kreeg, hadden soms curieuze
gevolgen: ‘Ze hadden een nieuw type circuit ontwikkeld voor in een radio
die ze gingen uitbrengen. Maar ik zag niet zoveel in die proposition, ik
had gemerkt dat het de mensen niet zo veel zei. Toen ik in de fabriek het
chassis van zo’n nieuw ding bekeek zag ik dat er middenin een stel grote
goudkleurige buizen stond. Toen bedacht ik: Het Gouden Hart van uw
Philips Radio.’ De buizen bleken echter niet goud- maar zilverkleurig te
zijn. ‘Toen heeft iemand voorgesteld om die buizen dan maar goudkleurig
te laten overspuiten, en die Philipsmensen waren zo gecharmeerd van dat
Goudenhart dat ze akkoord gingen’ (Kuitenbrouwer, 22 augustus 1981).
Sartory ging in de interviews ook in op zijn collega’s. Over hen zij hij:
‘Ik heb er (bij De la Mar) samengewerkt met Aronson, Joost Smit, Palm.
Smit wist wel iets van reclame af. Die kwam van Philips. Hij was verschrikkelijk dictatoriaal. Hoewel ie goed met personeel om kon gaan.
Palm was een echte marketingman. Een geboren reiziger in sigaren.
Hij was de vertrouweling van de klant. Niet op reclamegebied maar op
bedrijfseconomisch gebied. Aronson kwam van het Nederlandse reclamebureau Jurgens. Hij was daar lay-out man. Als je ergens reclame wilde leren
maken dan was het daar. Die hadden toen al, ver voor de oorlog, een hele
eigen onderzoeksstaf. Toen ik bij De la Mar kwam, was Aronson er studiochef. Hij was de beste. Daar kan ook nu nog geen art director tegen op. Hij
was de grote man in de reclame.’
De bureaus konden volgens Sartory voor de Tweede Wereldoorlog veel duidelijker herkend worden dan erna. ‘Ze hadden allemaal hun
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eigen gezicht. Er werkte allround mensen. De leiding had het creatieve
deel, de tekstschrijver. Die bepaalde het thema. De chef studio bepaalde
de stijl van het bureau. De optische stijl. Aronson was aanhanger van het
toenmalige modernisme. Bauhaus.’ Volgens Sartory zijn alle grote bureaus
in Nederland dankzij tekstschrijvers ontstaan. ‘Hij was the brains van het
bureau. Nu heb je brain trusts’ (Helsdingen, 6 november 1980, pp. 14-17).
De copywriters hadden volgens Sartory vroeger veel meer voeling met
het publiek: ‘Het waren vaak ook hele gewone jongens. Damas Hogendijk,
verreweg de beste copywriter in die dagen, werd ontdekt in een Haarlemse ijzerhandel. Er zaten ook wel meer ontwikkelde mensen in het vak,
maar daar kwamen er veel van uit de journalistiek, of het vertegenwoordigers vak’ (Kuitenbrouwer, 22 augustus 1981).
Karel Sartory was de man achter campagnes als ‘Laat den weg vrij’,
‘Geef Nederland 40 miljoen opslag’ en Castella. Ook voor Verkade, Chief
Whip (‘Op ieders lip’), Philips en de sigarenindustrie (‘De sigaar is weer
aan de winnende hand’) ontwierp hij campagnes. De Mobil-oil-campagne
uit 1938 met Eppo Doeve was volgens Grollenberg een memorabele campagne (NN, februari 1961, p. 1056).
Over de directie van De la Mar onthulde Sartory het volgende: ‘Grollenberg was financier. Hij had in de industrie veel invloed. Hij ging met
de grote mensen heel gewoon om. (…) Grollenberg was een boezemvriend van Romme. Die had hem eigenlijk voorbestemd om gouverneur van Brabant te worden. Maar dat wilde Grollenberg niet. Ik kon erg
goed met Romme opschieten. Geld heeft Romme nooit verdiend. Hij
kreeg een kleine toelage, omdat het een vriend van de familie was. Maar
hij had al die commissariaten omdat hij regeer wellustig was. Schelden
deed hij nooit, al kon ie wel eens kwaad worden en schreeuwen, maar hij
bleef goedmoedig. Op zich was hij best een wijze man. (…) Het ongeluk met Romme was, dat hij mensen binnen bracht, die altijd mislukten.
(…) Romme was eigenlijk geen katholiek in politieke zin. Hij was een
Handelsbladlezer. Een liberaal. Dat was de andere commissaris ook, Treub’
(Helsdingen, 6 november 1980, pp. 14-17).
In 1929 raakte Eppo Doeve betrokken bij De la Mar. Zijn illustraties
in Ceres, het studentenweekblad aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen was bij De la Mar opgevallen. In 1929 werd hij uitgenodigd voor
een bezoek. Karel Sartory zei hierover: ‘Eppo’s entree was verbijsterend.
Hij voorzag zich van een tekenpen en een vel wit karton en ontwikkelde
in één lijn een jagersfiguur, aanleggend op een muis. Hij startte niet, zoals
iedere tekenaar, bij de kop van de figuur, maar vertrok van een willekeurig
punt, in het karton geprikt door een van de ontwerpers. Het beeld zag er
zo zuiver en tijdloos uit, alsof het nu al was behandeld met antiroest. En de
schetsen die de jonge Eppo meebracht, riepen vergelijkingen op met het
werk van de kunstenaar Gulbranson, de grote karikaturist van “Simplicissimus”, het beroemde Duitse satirische blad van die dagen.’
De la Mar gaf Doeve een commerciële opdracht om een getekend scenario te maken voor een film voor N.V. Philips. Later werd hem gevraagd
striptekeningen te maken voor de introductie van een nieuw type
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gloeilampen van Philips, bedoeld voor verkoop in het Nabije en Verre
Oosten.107 In 1931 besloot Doeve zijn kandidaatsstudie tropische landbouwkunde tijdelijk af te breken, om deze nooit meer te hervatten. Hij
tekende een contract met De la Mar, dat ook voorzag in een geregelde
medewerking aan het reclamevaktijdschrift Meer Baet. Sartory vertelde
over zijn samenwerking met Doeve: ‘Jarenlang hebben Eppo en ik samen
getrokken door het reclameland van weleer en samen gedronken in alle
spelonken van het oude Amsterdam. Doeve was een onbetrouwbaar genie.
Zijn tekentafel in zijn kamer bij De la Mar bleef dagenlang onbezet. Maar
steeds keerde hij weer terug met staaltjes van een bijna griezelig illustratief
vernuft. Hij nam de visualisatie waar van veel van mijn teksten. Immer
voelde ik mij dan als een opperman die stenen van kalk aandraagt voor
een bouwwerk dat de opperman zelf in geen duizend jaar zou kunnen
optrekken.’
In de reclamewereld leeft de herinnering aan de tekenaar Doeve van
de jaren dertig nog voort. Voor hem scheen geen enkele grafische techniek grenzen te hebben. In de ‘scraper’-techniek, waarbij een laklaag
wordt uitgekrast met een burijn, benaderde Doeve, volgens Sartory ‘de
talenten van een kunstenaar Poulton, beroemd om zijn werk voor Johnnie
Walkers’s Whisky’. De airbrush-techniek, het hanteren van de miniverfspuit, beheerste Doeve meteen, ofschoon dat toen met een ‘monsterachtig
groot machien’ haast onbegonnen werk was. Doeve leek geknipt voor de
reclame. Zijn Platen van de Maand in het blad Meer Baet werden beroemd.
Ze leidden ook tot opdrachten voor wandschilderingen (in het Astoriagebouw en de ontvangsthal van De la Mar) en tot wekelijkse spotprenten
en illustraties in De Groene Amsterdammer. Sartory stelde: ‘Politieke gedrevenheid kende Eppo niet, geen haat, geen woede, geen verachting’ (Huyskens, 1982, pp. 9-33).
Karel Sartory liet zich ooit ontvallen dat hij eigenlijk liever ingenieur
had willen worden. ‘Bouw je een brug’, zo zei hij, ‘dan staat er een brug.
Als ik nu wat schrijf liggen morgen de haringkoppen d’r in. D’r blijft niks’
(Jansen, 13 oktober 1977, pp. 9-13). Zijn hang naar techniek blijkt ook uit
het feit dat hij graag op zijn zolder werkte: die vol stond met technische
apparaten. In 1965 nam Sartory afscheid van De la Mar. Naar zijn eigen
zeggen, omdat zijn maatschappijbeeld veranderd was en hij niet meer zo
goed tegen ‘dat vergaderen’ kon. Sartory zei hierover: ‘…creatief dat kan
je niet meer met bespreken doen!’ (Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper,
1990, pp. 15-17).
Maurits Aronson kon het werk van Karel Sartory wel waarderen. Hij
typeerde hem tegenover Rogier Proper in het in memoriam bij het overlijden van Sartory in NRC Handelsblad van 7 december 1981 als volgt:
‘Ik denk dat het knappe van Sartory was dat hij een nieuwe manier
107 Volgens Doeve was dit niet zijn eerste reclameopdracht. Op zestienjarige leeftijd (1923) had
hij in zijn geboorteplaats Bandung van de directeur van het Universal Filmconcern (Frans
Buse) al de opdracht gekregen een twaalftal wandpanelen, bestemd voor de hal van de Elita
bioscoop, toen daar de film Fredericus Rex draaide, te schilderen (Revue der Reclame van mei
1959, p. 267).
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van reclame maken heeft ontwikkeld zonder alle mogelijke -gogen en
-logen en onderzoeksbureaus, waar ze tegenwoordig mee werken. Hij
kon tot die prestaties komen, omdat die hem niet voor de voeten hebben gelopen.’ Een andere collega, Fred Canté, zei in hetzelfde in memoriam over hem: ‘Aan één kant leek hij heel schichtig voor mensen en
werkte hij zeer teruggetrokken. Hij hield niet van werken in een groep.
Maar aan de andere kant kon hij snel en goed communiceren met mensen’ (Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper 1990, pp. 15-17). Henk Vettewinkel typeerde Karel Sartory in antwoord op de vraag hoe zijn tijd bij
De la Mar was geweest, zo: ‘Ik zat samen met Karel Sartory. Altijd midden
in ‘n puinhoop. Karel kon niet organiseren, dat deed ik voor hem. Maar
een begenadigd tekstschrijver. Ging achter zijn schrijfmachine zitten en
knalde binnen een paar minuten een tekst eruit. Later begreep ik dat ‘t
hem niet zomaar aanwoei. Hij liep dagen lang om de hete brei heen, voor
hij toesloeg’ (Van Bakel, 18 december, 1974, pp. 28-32). Sartory was nog
een tekstschrijver van de oude stempel, die gewend was zelfstandig te werken. In de jaren zestig van de voorbije eeuw werden de account teams in
Nederland populair.
In de rouwbrief bij het overlijden van Sartory werd nog één keer een
samenvatting van zijn verdiensten gegeven. Er stond in: ‘ex-directeur van
het Reclame-adviesbureau Intermarco, voorheen Delamar, adviseur van
Publex Affichereclame, ex-adviseur van de Hartstichting, Erelid Sectie
Reclameconsulenten, Genootschap voor Reclame, Eredoctor in de Commerciële Wetenschappen van the London Institute for Applied Research.’
Bloemen hoefden niet, liever geld voor Greenpeace of Amnesty International (Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper, 1990, p. 26).
Joost Smit
Joost Smit was als reclamechef bij Philips begonnen. In 1932 werd hij
directeur bij De la Mar. In 1940 begon hij voor zichzelf. Na de Tweede
Wereldoorlog richtte hij het reclamebureau Smits op. Smit wilde voor
zichzelf beginnen, omdat hij een conflict had met Grollenberg (‘Ome
Willem’), ‘over het management van de zaak’. Aan het einde van de jaren
dertig werd hij ingeschakeld bij De la Mar Indië. Volgens Smit verloor
men daar ‘geld als water. (…) Ja, er was van Holland uit slecht management, dáár zat een voortreffelijke direkteur Terlaag. Toen ben ik naar Indië
gegaan, een jaar gebleven.Van een verliesgevend bureau – 50 duizend per
jaar – een zeer behoorlijk renderende zaak gemaakt. (…) Terug uit Indië
er op mijn ouwe plaats gaan zitten, dat ging niet meer. Er was toen een
conflict, gezagscrisis, tussen Grollenberg en mij.’Verder laat Smit doorschemeren moeite gehad te hebben met het katholiek zijn van Grollenberg.
Hij was zelf niet katholiek. ‘De stoot is geweest dat hij naast mij een man
benoemde die secretaris was van Spaarnestad – strikt katholiek concern’.
Duidelijk was dat Smit met deze man, Asberg, ook niet kon opschieten.
Smit liet wel blijken dat naast zijn zakelijke inzicht zijn grote mensenkennis de belangrijkste verdienste van Grollenberg was. Grollenberg zou veel
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mensen privé kennen, met wie hij dan later tot een zakelijke relatie wist
te komen. Dat zo’n persoonlijke relatie belangrijk was, blijkt ook uit de
gevolgen van zijn vertrek bij De la Mar. Smit nam namelijk verschillende
cliënten (Maggie, Shell-olie) mee naar zijn eigen bureau na zijn breuk met
De la Mar (Jansen, 28 april 1977, pp. 9-13).
Maurits Aronson
Maurits Aronson (1903-1989) kwam eerder dan Sartory en Smit bij De la
Mar en vertrok er ook eerder. Hij kwam naar eigen zeggen als volgt in de
reclame terecht: ‘Mijn hele leven hangt samen met toeval en geluk (en ook
wel ongeluk hoor). Ik was bij Hiroch, om het modevak te leren. Toen was
ik achttien. Er was een chef-etaleren Jacques Mot, die wou tekenen leren.
Hij kon helemaal niet tekenen, maar hij wilde schetsen kunnen maken om
jongens, die onder hem werkten, te kunnen laten zien hoe ze ‘t moesten
doen. Hij ging naar de Hendrik de Keyzerschool, op de Brouwersgracht helemaal. Een
avondschool. Ik kon een beetje tekenen, van
nature, en vroeg Jacques of ik niet met hem
mee mocht. Jacques zei dat ik dat aan de direkteur, meneer Feith, moest vragen. Die woonde
in de Van Baerlestraat. Daar ben ik naar toegegaan. Ik werd toegelaten. Ik heb er drie jaar vijf
avonden in de week gestaan, van zeven tot half
elf. Toen zag ik een advertentie van het Nederlandsch Reclamebureau v/h Julius Dickhout jr.
Dat was van Jurgens, Oss. Ik was een jaar of
twintig, het was in ‘23. Die hadden in een malle
bui dat buitenreclamebureau Julius Dickhout
gekocht.108 Ze zaten in een gebouw aan het
Rokin, waar ook het Nederlands Vrachtkantoor was gevestigd, een scheepvaartlijn van Jurgens. Daar zat als baas een meneer Kelder, een
gentleman, die hoorde in de reclame helemaal Affiche voor het advertentiebureau De la
niet thuis. Ze hebben echter gezegd, wordt jij Mar getekend door Maurits Aronson. Het afmaar tevens direkteur van het reclamebureau. fiche werd gepubliceerd in De Reclame van
(…) Het gebouw werd overgenomen door De maart 1928 (p. 115).
la Mar. Die wou die buitenreclame erbij hebben. Jurgens wou er vanaf. Ze zagen me daar een beetje zitten tekenen. Ze
hadden geen tekenaars. Ze vroegen of ik voor ze wilde werken. Ik ben
begonnen met kleine dingetjes, zulke advertentietjes voor Antonio sigaren
van Maurits Azijnman in Den Bosch. Dat was een schmadde Jood. Bijna
alles was katholiek bij De la Mar, veel van de klanten, personeel en al.
Behalve ik en nog een paar jongens’ (Blankenstein, 17 juli 1982, pp. 25-29).
108 Aronson geeft hier een andere lezing dan Schlick in het herdenkingsboek van De la Mar
(NN, 1930) over de wijze waarop het bureau Julius Dickhout bij De la Mar gekomen is.
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Bij Remaco heeft Aronson behalve affiches ook films gemaakt, zo blijkt
uit het volgende relaas. ‘Ik ben de eerste Nederlander die tekenfilms
heeft gemaakt! Tien jaar vóór Joop Geesink. Dat was bij Remaco voordat
ik bij De la Mar was. Ik ben er in ‘28 tijdens de Olympische spelen mee
opgehouden. Het was van ‘26 tot in ‘28. Ik had het geleerd van een Belg,
Débels. (…) Ik heb destijds een timmerman, Jan van Amsterdam heette
die, een tructafel laten timmeren. (50 gulden) (…) Ik had een tweedehands Erneman camera gekocht voor ƒ 75,-. Die had ik bij Pathé laten
verbouwen. Ik moest elk plaatje met de hand draaien, het licht bewoog
dus ook. Als ik het in de bioscoop zag hield ik mijn handen voor m’n
ogen, ik schaamde me rot. Maar iedereen vond het geweldig. De eerste
die ik gemaakt had was full-animation, acht tekeningen voor elke stap. Dat
was voor Philips lampen. Je kreeg 300 gulden voor zo’n ding, daar zat ik
dus maanden op te werken, dag- en nacht. Mijn moeder stond ’s nachts op
om koffie te zetten, anders viel ik in slaap. De eerste kopie moest ik ook
nog zelf betalen. De tweede film heb ik in een poppenkast laten spelen, dat
gaat gemakkelijker. De derde heb ik table-top gemaakt, nog gemakkelijker dacht ik. Dat was in ‘28, tijdens de Olympische spelen.Voor Heinèken’
(Blankenstein, 29 juli 1982, p. 14). De filmpjes die Aronson maakte, waren
ongeveer zestig meter lang. Hij kreeg er driehonderd gulden per stuk
voor. Toch had hij er geen zin in om ermee door te gaan, zo verklaarde
hij. ‘Toen ik de derde klaar had heb ik mijn tructafel gesloopt. Joost Smit
kwam net binnen. Wat doe je nou? Zei hij. Dat zie je toch, ik sloop de
boel. Man je gooit je toekomst weg. Ja. Een toekomst in het gekkenhuis!’
(Ariadne, 6 april 1962, p. 349). Aldus Aronson in een terugblik.
Na een conflict met Smit over betalingen kwam Aronson bij De la Mar
terecht (Blankenstein, 15 juli 1982). Hij is er twee jaar gebleven. ‘Cees
Slewe zat er als tekstschrijver. Die was journalist geweest bij het Noordbrabants Dagblad Het Huisgezin van Teulings in Den Bosch. (…) Slewe
heeft Hoogendijk aangenomen. Dat was een fabuleuze tekstschrijver.
Behalve dat-ie zo goed was als Sartory, ook werkelijk een literator. Hij was
een protégé van Nolst Trénité, charivaris van de Groene. Sartory zat er,
Doeve kwam binnenlopen. Na die twee jaar dacht ik bij mezelf: wat Grollenberg kan, kan ik ook. (…) Met Hoogendijk ben ik Arc’ s begonnen.
Waar later Palm bij is gekomen, die had ruzie gekregen bij De la Mar. En
dat groeide zo verschrikkelijk, tot de moffen kwamen’ (Blankenstein, 17
juli 1982, pp. 25-29).
Maurits Aronson vertelde naar aanleiding van de toekenning van de
Willem Grollenbergprijs in 1985 in een interview met Rudie Kagie van
18 mei 1985 in Vrij Nederland over de oprichting van Arc’s nog het volgende: ‘De crisisjaren bleken een geschikt moment om een eigen bureau
te beginnen, paradoxaal genoeg omdat het bedrijfsleven het moeilijk
had. De adverteerders waren geneigd te proberen of een geheel nieuwe
reclame-aanpak de omzet zou doen stijgen. Toen we met Arc’s (Aronson
& Compagnons) begonnen hadden we aan opdrachten geen gebrek. De
moeilijkheid was alleen dat we niet erkend waren. Volgens de regels konden alleen erkende bureaus in kranten en tijdschriften plaatsen. Zij kregen
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vijftien procent provisie. Wij moesten alle plaatsingsopdrachten via hen
laten lopen en hielden zelf maar vier procent over. De resterende elf procent staken zij in hun zak. Ik heb me suf gepiekerd over wat we daar aan
konden doen. Ik ben toen eens met de AVRO gaan praten. In hun radiobode stonden nauwelijks advertenties alleen, maar kwart pagina’s voor
zelfbouw pakketten, condensatoren en dergelijke. De mensen dachten dat
Vogt die teksten zelf schreef. Hij kreeg verontwaardigde brieven waarin
hem gevraagd werd hoe hij die rommel nu kon aanbevelen. Daaruit bleek
dus dat die gidsen heel goed gelezen werden, de mensen lazen zo‘n blad
echt uit overtuiging. Dat was nog in die tijd dat twee mensen die in een
portiek naast elkaar woonden elkaar principieel niet groetten als de één
lid van de AVRO en de ander lid van de VARA was. Ik kreeg het voor
elkaar dat ik rechtstreeks, zonder tussenkomst van een ander bureau, in
de radiobladen advertenties kon plaatsen tegen tien procent provisie – zes
procent méér dan we gewoonlijk kregen.’ Aronson was daarmee de eerste
die radiogidsen als advertentiemedium gebruikte. ‘Nou die omroepgidsen
werden al spoedig hét medium voor ons. Arc’s is dankzij die advertenties
enorm gegroeid en ook die bladen zijn mede dankzij ons groot geworden’
(Kagie, 18 mei 1985).
Aan Grollenberg had Aronson ‘(…) niets anders dan de beste herinneringen. Er wordt zoveel over die man gezegd. Hij deed niet gemakkelijk
afstand van geld, dat is waar. Hij was ook erg rijk en dat heb je met rijke
mensen’ (Blankenstein, 15 juli 1982). In een ander verband zei Aronson
nog het volgende over zijn baas: ‘Grollenberg was de financier en zakenman. Grollenberg zat in de Katholieke Staatspartij, Romme was de commissaris, dus daar kon alles gearrangeerd worden. (…) Ik heb heel wat van
‘m geleerd.Vooral hoe je op de financiën moet letten. Want dat was wel in
orde bij hem. Ze hadden altijd verschrikkelijke reserves’ (Blankenstein, 29
juli 1982, p. 14).
Tot slot nog enkele opmerkingen over de biografische schetsen van Sartory, Smit en Aronson. Ze bieden een venster op het verleden, doordat ze
onder andere inzicht geven in hun vooropleiding, in de dagelijkse praktijk
hun de werkzaamheden, in de omgang met hun klanten, in hun onderlinge relaties, in de relaties met hun leidinggevenden en in hun overwegingen om voor zichzelf te beginnen.
Sartory is De la Mar gedurende zijn gehele loopbaan trouw gebleven,
terwijl Smit en Aronson voor zichzelf begonnen. Bij Sartory en Aronson
blijkt dat ze het vak zichzelf min of meer in de praktijk eigen gemaakt
hebben, hoewel Sartory wel een voortgezette opleiding had toen hij bij
De la Mar kwam.
Uit de ontboezemingen van Sartory blijkt dat hij graag zelfstandig
werkte. Hij ging daarin soms zover dat hij al schetsen maakte bij zijn reclameteksten. Voor hem waren directe contacten met de klanten van De la
Mar van groot belang. Het kon soms tot verrassende inzichten leiden. Sartory laat duidelijk blijken grote bewondering te hebben voor Eppo Doeve,
zowel zakelijk als privé. Sartory leek in zijn manier van werken veel op de
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Amerikaan Claude Hopkins, die hij als ‘de beste Amerikaanse copywriter’
typeerde (Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper, 1990, p. 20).Toen Sartory
in 1965 afscheid van De la Mar nam, was de tijd van de ‘briljante’ eenlingen voorbij. Het reclamebureau was een nieuwe fase ingegaan: teamwork
werd het adagium.
Smit, die met een conflict bij De la Mar vertrokken is, kon de mensenkennis en het zakelijk instinkt van Grollenberg wel waarderen. Maar
met het katholiek zijn van Grollenberg had hij wel moeite.Vooral het naast
hem benoemen van de katholieke Asberg bleef hem dwars zitten.
Aronson vertelt dat hij bij De la Mar terecht is gekomen, doordat De la
Mar het Nederlansch Reclamebureau v/h Julius Dickhout jr. van de margarine-fabrikant Anton Jurgens overnam. Hij hield zich er bezig met het
vervaardigen van affiches en ook met films. Vol trots meldt hij, dat hij de
eerste Nederlander zou zijn geweest die tekenfilms gemaakt heeft. Nadat
Aronson het vak bij De la Mar afgekeken had, begon hij samen met twee
collega’s van De la Mar voor zichzelf: de copywriter Hoogendijk en het
zakelijk talent Palm. In het begin bleek dat niet mee te vallen, omdat ze
niet erkend werden door de VEA. Arc’s, het bureau van de drie compagnons, ontdekte de radiobladen als advertentiemedium en dat bleek hun
redding. Aan Grollenberg als financier en zakenman had Aronson goede
herinneringen.
7.7 Terugblik op de ontwikkeling in het buitenland en in Nederland
De ontwikkeling van het reclamebureau in de Verenigde Staten, Duitsland
en Nederland vertoont veel overeenkomsten. Een belangrijke overeenkomst is de toegenomen aandacht van de reclametussenpersonen voor de
inhoud van de reclameboodschappen. Een en ander ging gepaard met een
toegenomen specialisering binnen de bureaus. De belangen van het reclamebureau en de opdrachtgever van de reclameboodschap, veelal een fabrikant van een merkartikel of een winkelier, vielen steeds meer met elkaar
samen. De kern van het advertentiebureau werd in de voorgaande fase
gevormd door de administratie. Met de opkomst van het reclamebureau
verschoof het zwaartepunt binnen de bureaus naar een nieuw opgerichte
creatieve afdeling die grotendeels bestond uit tekstschrijvers (copywriters)
en reclamekunstenaars. De reclamekunstenaars werkten ook wel freelance
voor de bureaus, als deze daar behoefte aan hadden. De leiding van de
bureaus onderhield doorgaans het contact met de (potentiële) klanten. De
tekstschrijvers werkten in deze fase in veel gevallen zelfstandig. Sommige
tekstschrijvers, zoals Kennedy en Hopkins in de Verenigde Staten en Sartory in Nederland, wisten een soort van sterstatus binnen de reclamewereld te bereiken. Deze eerste generatie van tekstschrijvers had met elkaar
gemeen dat ze een sterk ontwikkeld commercieel gevoel met schrijftalent wist te verenigen. Een formele reclame opleiding hadden deze pioniers doorgaans niet genoten. Ze moesten zich het vak in de praktijk eigen
maken.
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Het bedrijfsmodel was in de drie landen identiek. De reclamebureaus werden evenals de advertentiebureaus betaald uit de korting die de uitgevers
van kranten en tijdschriften gaven aan de bureaus die de advertenties aanboden. De dienstverlening die van de bureaus verwacht werd, nam steeds
meer toe. De klanten gingen steeds meer diensten vragen, zodat de bureaus
minder over hielden van de door de media verleende korting. De tarieven
gaven in alle drie landen regelmatig aanleiding tot discussie. Het tarief van
vijftien procent korting kristalliseerde zich uiteindelijk in elk land uit. De
manier waarop dit percentage tot stand kwam, verschilde wel sterk van land
tot land. De tarieven waren in de Verenigde Staten al vanaf het ontstaan van
de eerste bureaus regelmatig voorwerp van onderhandelend overleg. Alle bij
de reclame betrokken partijen bemoeiden zich ermee. Tijden van economische voorspoed leidden doorgaans tot een versoepeling van de discussie,
terwijl de druk om de tarieven te verlagen of meer diensten te leveren voor
een zelfde of een lager tarief ten tijde van een economische crisis juist toenam. Een grote bijdrage aan een onomstreden tarief werd in de Verenigde
Staten geleverd door belangrijke spelers in het veld van de reclame. Zo
droeg het Ayer-open-contract in het laatste kwart van de negentiende eeuw
bij aan vaste advertentietarieven. Op basis van dit contract kreeg het bureau
een vast tarief. Het bureau kreeg vijftien procent commissie betaald, ook als
een uitgever minder korting wilde geven. De opdrachtgever van de advertenties legde het verschil bij, indien de uitgever de volledige korting van
vijftien procent niet wenste te geven. De adverteerder wist zo zeker dat
het advertentiebureau uit zou gaan van zijn belangen. Later (vanaf 1901)
speelde het modelcontract van Curtis een vergelijkbare rol.
In Duitsland werden de tarieven uiteindelijk door de Werberat vastgesteld, nadat de sector grotendeels door de nationaal-socialisten was over
genomen. De bureaus hadden er eerder geen overeenstemming over
weten te bereiken. In Nederland werd de strijd om de tarieven geleidelijk
aan beslecht door de vaststelling van de Regelen voor het Advertentiewezen.
De eerste Regelen dateren uit 1915. Nadien zijn ze tot aan het begin van
de Duitse bezetting in 1940 nog een aantal keren herzien. Overigens werden de tarieven vóór 1940 niet vastgelegd in de Regelen.
De overgang van advertentiebureau naar reclamebureau begon in de
Verenigde Staten rond 1890, in Duitsland rond 1900 en in Nederland rond
1920. In de Verenigde Staten was het proces dat tot de volwassen reclamebureaus leidde rond 1920 voltooid, terwijl dit in Duitsland en Nederland
pas in de jaren zestig het geval was (Schröter, 1997; Schreurs, 2001). Kenmerkend voor dit groeiproces was de rol die het reclamebureau in het proces van reclame maken ging innemen. In het begin leverden fabrikanten
van merkartikelen en winkeliers advertentieteksten doorgaans grotendeels
zelf aan bij advertentiebureaus die ze vervolgens in de gewenste media
plaatsten. Aan het einde van hun ontwikkelingsproces speelden de reclamebureaus een actieve rol bij het tot stand brengen van een reclamecampagne. In de Verenigde Staten werd de reclame door ongeveer 95 procent
van de landelijke adverteerders uitbesteed aan reclamebureaus. Zij hadden
veelal kleine reclameafdelingen in huis, die vooral als opdrachtgever en
247

controleur optraden. In Duitsland en Nederland wisten de reclamebureaus
zich deze positie voor 1940 nog niet te verwerven.
In Duitsland kwamen rond 1900 onafhankelijke reclameadviseurs op,
die hun diensten aanboden aan bedrijven. De advertentiebureaus toonden aanvankelijk niet zoveel belangstelling voor een meer inhoudelijke
dienstverlening. Met de oprichting van Ala aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog werd de basis gelegd voor het grootste advertentiebureau
in Duitsland gedurende het interbellum. Ala was oorspronkelijk opgericht voor het behartigen van de belangen van de Duitse industrie op het
gebied van de reclame in het buitenland. Maar door het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog in 1914 kon deze doelstelling niet gerealiseerd worden. In 1915 werd Ala Anzeigen GmbH opgericht. Deze onderneming
diende zich op de binnenlandse advertentiemarkt te richten. Dit initiatief
werd gevolgd door de oprichting of overname van allerlei gespecialiseerde
reclamebedrijven in de erop volgende jaren. Op 9 mei 1934 werd Ala volledig door de nazi’s overgenomen.
Vanaf 1927 kwamen enkele grote Amerikaanse reclamebureaus in het
kielzog van grote bedrijven naar Duitsland. Deze bureaus probeerden in
veel gevallen eerst hun Amerikaanse klanten te interesseren voor reclame
in Duitsland. Daar hadden ze soms ook wel succes mee. Duitse klanten
hadden echter nauwelijks belangstelling voor hun dienstverlening. Deze
sloot nog nauwelijks aan bij de gangbare werkwijze en de mentaliteit in
het adverterende bedrijfsleven van dat moment.Verder werd het tarief van
vijftien procent korting met een ondergrens van 150.000 RM te hoog
gevonden. Met de nazifisering van de reclamebranche in 1934 verslechterde het klimaat voor de Amerikaanse bureaus in Duitsland. Ze werden
overgenomen door hun Duitse werknemers of ze trokken zich terug uit
Duitsland. Dit betekende niet dat de invloed van de Amerikaanse reclame
in Duitsland daarmee uitgespeeld was.
De eersten die zich in Nederland met de inhoud van advertenties gingen bezighouden waren Berend Knol en Han Coppens. Vanaf ongeveer
1915 boden ze hun diensten op dit vlak aan. Het succes van Coppens met
de Blue Band campagne van 1923 tot en met 1924 bleef niet onopgemerkt en leidde tot navolging bij andere bureaus. Het grootste bureau vóór
1940, De La Mar, kon evenmin achterblijven. De eigenaar van De la Mar,
Willem Grollenberg, had vanaf 1919 gewerkt aan het uitbouwen van een
reclamebedrijf in de breedste zin van het woord. In 1931 mondde dit uit
in de oprichting van De Algemeene Publiciteits Unie, een moedermaatschappij met een tiental dochtermaatschappijen. De belangrijkste twee
waren het Advertentiebureau De la Mar en Remaco, een bedrijf voor buitenreclame. Deze concernvorming lijkt sterk op die van Ala in Duitsland.
Of Grollenberg APU naar het voorbeeld van Ala heeft georganiseerd is
niet bekend. Een belangrijk verschil tussen beide bedrijven is de bedrijfsvorm: De la Mar was een naamloze vennootschap en Ala was aanvankelijk
een coöperatie. Verder was De la Mar een katholiek getint bedrijf, terwijl
Ala eerder als Duits-nationalistisch getypeerd kan worden. Ala is opgericht
met een politiek oogmerk. Bij De la Mar was dat niet het geval.
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Hoofdstuk 8

Professionalisering van het reclamebureau in
de Verenigde Staten

8.1 Inleiding
Tegen het begin van de jaren twintig van de twintigste eeuw ging het
reclamebureau in de Verenigde Staten een nieuwe fase in. De bureaus in
Duitsland en Nederland ontwikkelden zich in dezelfde richting, maar
zouden dat stadium pas na de Tweede Wereldoorlog (in de jaren zestig)
bereiken. Kernbegrippen in dit groeiproces zijn: teamwork, verwetenschappelijking, specialisering, internationalisering en nieuwe media. Deze
ontwikkeling wordt gekenmerkt door het ontstaan van grote bureaus,
zoals J. Walter Thompson, Batten, Barton, Durnstine & Osborne,Young &
Rubicam en Blackett-Sample-Hummert. Ze zouden allen een belangrijke
rol in de reclame gaan spelen, en wel naast bureaus als Lord & Thomas en
N.W. Ayer & Son. In dit hoofdstuk worden deze bureaus en de sleutelfiguren bij deze bureaus behandeld. De volgende subvragen staan hierbij
centraal:
• Hoe kan de doorsnee reclamemedewerker gedurende het interbellum
getypeerd worden?
• Welke personen en bureaus speelden een leidende rol bij het ontstaan
van het moderne reclamebureau?
• Welke bijdrage leverden deze personen en de behandelde bureaus aan
het ontstaan van het moderne reclamebureau?
• Hoe gingen de bureaus om met het nieuwe medium radio?
• Hoe reageerden de bureaus op de economische crisis van de jaren dertig van de twintigste eeuw?
8.2 De pioniersrol van de Amerikanen
Profiel van een medewerker in een advertising agency
Pope (1983), Pope & Toll (1982), Marchand (1985) en McGovern (2006)
hebben geprobeerd de doorsnee reclamemedewerker in de Verenigde
Staten te typeren, door verschillende overzichten waarin reclamemakers
opgenomen zijn te analyseren. Uit onderzoeken voor de jaren 1916, 1926,
1927, 1928, 1930 en 1931 komt een samenhangend beeld naar voren.
Het overgrote deel van de mensen die van 1910 tot en met 1931 werk249

zaam waren bij de reclamebureaus bestond uit blanke mannen die vaak
een hogere opleiding hadden genoten. Vergeleken met eerdere generaties
reclamemensen beschikten ze doorgaans over meer vaardigheden.
Uit een gids uit 1916 blijkt dat de helft van de mannen die toen aan de
algemene reclamebureaus verbonden waren een hogere opleiding bezocht
hadden. Meer dan een kwart van hen had een bachelor degree of een graad
die ermee gelijkgesteld kon worden. Tweederde van deze groep had in
ieder geval de middelbare school gevolgd. Met een gemiddelde leeftijd van
veertig jaar waren de reclamemensen tamelijk jong. Het reclamevak werd
ook wel een young mans profession genoemd. Ongeveer één op de tien was
boven de vijftig. Ongeveer de helft van de betrokkenen kan als middle class
getypeerd worden. Ze waren overwegend in kleine steden in de ‘midwest’
geboren. Een statistisch onderzoek dat in 1928 in Detroit werd uitgevoerd
onder vijfhonderd reclamemensen bevestigt dit beeld grotendeels. De
gemiddelde leeftijd was 33,9 jaar en ongeveer drie vijfde had een hogere
beroepsopleiding gevolgd. Meer dan een derde van de beroepsbeoefenaren in de reclame had de opleiding met een diploma afgesloten. De universiteit van Michigan was de grootste leverancier van reclamepersoneel.
Engels was het meest gebruikelijke hoofdvak, maar cursussen zoals economie, bedrijfskunde, journalistiek en techniek waren eveneens populair.
Aminta Casseres van J. Walter Thompson heeft in 1926 onder vijftien
bureaus een onderzoek naar de positie van de vrouw uitgevoerd. Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat bij de bureaus weliswaar vrouwen werkzaam waren, maar dat ze een minderheid vormden.Vrouwen hielden zich
bezig met het binnenhalen van nieuwe opdrachten, soms waren ze hoofd
van de onderzoeksafdeling of actief als advertentiekruier. Cassares telde vier
volledig actieve en zeer succesvolle account executives. Eén van hen, Dorothy Digham, verdiende in 1930 een salaris van 7.800 dollar en daarmee
behoorde ze tot de top vijf procent in verdienste in de Verenigde Staten.
Een dergelijk inkomen betekende overigens niet dat vrouwen gemakkelijk
een leidende positie met zo’n riant salaris binnen de branche konden verwerven. Ook betekende het niet dat vrouwen dezelfde salarissen konden
verdienen als mannen in vergelijkbare functies. Representatieve cijfers hierover ontbreken. Toch waren vrouwen niet onbelangrijk, want de reclamebureaus waren zich er heel goed van bewust dat vrouwen als consumenten
voor het overgrote deel van de aankopen verantwoordelijk waren. Dit was
dan ook een belangrijke reden om vrouwen in dienst te nemen. Zij kenden
de gewoonten en wensen van vrouwen immers het best.
Etnische minderheden en raciale groepen vormden een nog kleinere
minderheid in het reclamevak. Albert Lasker, hoofd van Lord & Thomas,
was één van de uitzonderingen: hij was van Joodse afkomst. Lasker was
één van de weinige Joden die werkzaam waren binnen de reclame. Zwarte
mannen deden vermoedelijk hooguit werk als portier. Op deze manier
werd voorkomen dat klanten zich ongemakkelijk zouden kunnen voelen
op momenten dat persoonlijk contact cruciaal was. Het uiterlijk speelde
hierbij een belangrijke rol. Uit een onderzoek onder de top twintig van
de Amerikaanse reclamebureaus, die in 1927 verantwoordelijk waren voor
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het grootste deel van de landelijke reclame in de Verenigde Staten, komt
een vergelijkbaar beeld naar voren. Het levert een profiel op van hoofden van reclamebureaus, van de creatieve en commerciële staf (account
representatives) van de grotere reclamebureaus en de reclamemanagers van
individuele ondernemingen. Grote groepen mensen die in de reclame
werkzaam waren, zijn hierbij echter buiten beschouwing gelaten. Men kan
daarbij denken aan medewerkers die werkzaam waren bij lokale adverteerders, aan advertentiekruiers (space-buyers) en aan al het personeel dat
niet rechtstreeks betrokken was bij het ontwikkelen of goedkeuren van
reclame-uitingen. Bovendien werden reclameprofessionals, die betrokken waren bij reclame voor het postorderbedrijf of niet op consumenten
gerichte reclame, eveneens buiten beschouwing gelaten.109 Ook uit dit
onderzoek blijkt dat de reclamemakers geen representatieve dwarsdoorsnede van de Amerikaanse samenleving vormden. Ze waren overwegend
blank en mannelijk.Vrouwen ontbraken niet, maar ze vormden een kleine
minderheid. Eén op de tien medewerkers is waarschijnlijk vrouw geweest
(Marchand, 1985, pp. 32-38).
Een steekproef uit de Who’s Who in Advertising van 1931 vult het beeld
verder aan. Zo blijkt dat nog meer mensen in de reclamewereld dan voorheen uit kleine steden uit de ‘midwest’ kwamen. Het was een zeer homogene groep. Geen enkele reclameman was afkomstig uit de groep van
nieuwe immigranten die de Verenigde Staten sinds 1890 overspoeld hadden (Pope, 1983, pp. 177-183).
De reclamemakers vormden dus geen dwarsdoorsnede van de Amerikaanse samenleving. Aan het einde van de jaren twintig verdiende
een modaal Amerikaans gezin 1.600 dollar per jaar, terwijl een gemiddelde reclamemedewerker uit Detroit op dat moment 5.167 dollar binnen bracht (Marchand, 1985, p. 37). In november 1927 vertelde de Duitse
Reklame-Anwalt110 dr. Kauffmann uit Berlijn in het Nederlandse vaktijdschrift De Reclame dat copywriters een salaris genoten van 12.000 dollar,
terwijl de directie tussen de 20.000 en 30.000 dollar verdiende. Ervaren
copywriters en art directors behoorden tot de top tien procent van de
Amerikaanse bevolking als het om inkomsten gaat. De goede beloning
kwam overigens niet automatisch tot stand. Jonge medewerkers die bij
een reclamebureau in dienst kwamen, moesten vaak lange dagen maken
voor een relatief laag salaris. Degenen met talent voor het vak en tevens
goed in staat zichzelf te verkopen, konden hun salaris door regelmatig van
baan te veranderen vaak in hoog tempo laten stijgen.Van één van de meest
109 De twintig grootste reclamebureaus naar omvang in 1927 waren: J.Walter Thompson Company, Lord and Thomas and Logan, N.W. Ayer and Son, George Batten Company, The H.K.
McCann Company, Barton, Durstine and Osborne, The Blackman Company, CampbellEwald and Co., Theodore F. MacManus Co, F. Wallis Armstrong, The Erickson Company,
Erwin,Wasey and Company,Young and Rubicam, Calkins and Holden, Gardner Advertising
Co., Henri, Hurst and McDonald, Williams and Cunnyngham, Newell-Emmett Company,
Pedlar and Ryan, Ruthrauff and Ryan (Marchand, 1985, pp. 32-33).
110 Met de term Reklame-Anwalt werd reclameadviseur bedoeld.
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gevierde creatieve mannen van de jaren twintig en dertig is bekend dat
hij binnen vijftien jaar dertien verschillende banen heeft gehad. Onder de
hogere functionarissen binnen de reclamebureaus kwam het regelmatig
voor dat ze voor zichzelf begonnen. Ook maakten account executives wel
afspraken om met een klant mee te verhuizen naar een ander bureau.
Ondanks het hoge salaris raakten veel medewerkers op de reclamebureaus al snel opgebrand, en dit verklaart waarom de gemiddelde leeftijd
tamelijk laag bleef. Werken bij een reclamebureau stond bekend als werken onder grote druk en leven met grote onzekerheden. Oudere reclamemedewerkers waarschuwden hun jongere collega’s dan ook voor het
moordende tempo waarin ze moesten leven en werken. Het werken onder
druk van deadlines was niet ongebruikelijk, zodat vaak tot diep in de nacht
werd doorgewerkt. Oudere medewerkers die zich in het vak wisten te
handhaven, kampten vaak met perioden van overspannenheid. Dit gold
ook voor reclamecoryfeeën als Claude Hopkins, Albert Lasker en Bruce
Barton.Velen ontvluchtten het vak, zodra ze de werkdruk niet meer konden verdragen.
In een atmosfeer van voortdurende spanning kwam het verlies van een
belangrijke opdracht vaak hard aan. Dan waren ontslagen bijna onvermijdelijk. Het enige bemoedigende voor degene die in een dergelijk geval
ontslagen werden was de wetenschap dat het winnende bureau vaak weer
mensen moest aannemen om de overgenomen opdracht te kunnen uitvoeren. Deze intrinsieke kortstondigheid droeg ertoe bij dat ongeveer 37
procent van het personeel elk jaar van baan wisselde (Marchand, 1985, pp.
32-38).
In de jaren twintig en dertig vormden New York Madison Avenue en
Chicago de twee centra van de reclamewereld in de Verenigde Staten. De
reclamebureaus realiseerden zich dat dit bij klanten de vraag kon oproepen
of de bureaus wel wisten wat er in andere delen van het land gaande was.
Batten, Barton, Durnstine en Osborne beweerden in 1931 dat ze werknemers afkomstig uit alle staten van het land in dienst hadden.
Vóór 1920 vertrouwden de meeste adverteerders er al op dat de reclamebureaus hun belangen met een goed oog voor de effectiviteit van het
reclame maken behartigden. Zij zagen het succes van reclame makende
ondernemingen en concludeerden dat reclame een positief effect op de
verkoop kon hebben. Het decennium van 1920 tot 1930 leidde tot een
sterke ontwikkeling van de verkooptechnieken. Vooral na de ‘Krach’ van
1929, toen de reclame-uitgaven sterk omlaag gingen, werd marktonderzoek steeds belangrijker gevonden (Peterson, 1964, pp. 27-28). Marktonderzoek kreeg vooral in 1936 een flinke duw in de rug, omdat George
Gallup (1901-1984) in dat jaar de gevoelige stembusoverwinning van
Franklin D. Roosevelt bij de presidentsverkiezing wist te voorspellen
(Tunstall, 1977, p. 116).
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J.Walter Thompson (JWT)
JWT wist gedurende het interbellum uit te
groeien tot het belangrijkste reclamebureau
in de Verenigde Staten. Verantwoordelijk hiervoor was Stanley Resor (1879-1962), samen
met Helen Lansdowne (1886-1964). Zij wisten het reclame maken op een hoger plan te
brengen. Resor was in 1901 afgestudeerd aan
de Yale University. Na zijn studie had hij banen
bij een bank en bedrijf voor machineonderdelen, maar dat beviel hem niet zo goed. Via
zijn broer Walter die bij Procter & Collier, het
reclamebureau van Procter & Gamble in Cincinnati werkte, kwam Stanley in maart 1904 als
verkoper bij het zelfde reclamebureau in dienst.
Daar leerde hij Helen kennen, die als copywri- Stanley Resor (1879 -1962) kocht het bureau
J.W. Thompson in 1916 samen met enkele
ter voor Procter & Gamble werkte en net een andere investeerders van de naamgever van
jaar van de High school af was. Al na korte tijd het bureau voor $500.000.
verliet ze het bureau om bij een lokale krant
advertenties voor winkels te gaan schrijven.
Stanley was een harde werker die goed bleek te zijn in het plannen van
reclamecampagnes. Het schrijven van teksten voor advertenties liet hij aan
anderen over.
Toen Stanley in 1907 een tekstschrijver nodig had herinnerde hij zich
Helen. Hij wist haar over te halen weer terug te keren bij Procter & Collier. Een jaar later bood JWT Stanley aan, manager van het bureau in
Chicago te worden. Hij wees die baan af, waarna hem het aanbod werd
gedaan om samen met zijn broer Walter een kantoor in Cincinnati te
openen. Helen ging mee als de belangrijkste tekstschrijver. Zij schreef de
teksten voor producten die vooral aan vrouwen verkocht werden en aansloten bij hun belevingswereld. Zo schreef ze onder andere reclameteksten
voor Woodbury’s Facial Soap,Yuban Coffee, Lux-zeeptabletten en Cutexnagellak. In 1911 maakte Helen promotie en ging ze op het hoofdkantoor
van JWT in New York werken. Met het inhuren van James Webb Young
als vervanger voor Helen werd de derde hoeksteen aangenomen, die JWT
zou opstoten tot het leidende bureau van de jaren twintig.Young was door
Helen aanbevolen: zij kende hem uit haar schooltijd. Later zou Stanley
Resor door Young opgevolgd worden, toen deze naar New York vertrok.
De professionele relatie van Stanley en Helen ontwikkelde zich op een
bepaald moment tot een persoonlijke: in maart 1917 trouwden ze (Fox,
1990, pp. 80-82).
In 1916 besloot J. Walter Thompson na zijn bureau veertig jaar geleid te
hebben met pensioen te gaan. Een groep, aangevoerd door Stanley Resor,
kocht hem voor een half miljoen dollar uit. Stanley, die Thompson als
directeur opvolgde, begon het bureau meteen te reorganiseren. Hij had
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een duidelijke voorkeur voor een wetenschappelijke benadering van het
maken van reclame, met als belangrijke kenmerken: efficiency, vooruitgang, controle en professionalisme. Zijn filosofie bevatte twee belangrijke
componenten. Op de eerste plaats geloofde hij in het bestaan van ‘wetmatigheden’ in het menselijke gedrag, die je kon leren kennen door wetenschappelijk onderzoek naar dat gedrag te doen. Resor verwoordde zijn
denkbeelden in 1921 als volgt: ‘Whenever one of us goes to the theater or
picks a necktie, we are responding to definite laws. For every type of decision-for every sale in retail stores – basic laws govern the actions of people
in great masses.’ Op de tweede plaats positioneerde Resor de reclamepraktijken in het kader van het nieuwe begrip marketing. In 1949 schreef Resor
hierover: ‘The achievements of American mass production would fail of
their own weight without the mass marketing machinery which advertising supplies.’ Deze filosofie verbreedde de rol van het reclamebureau
van space hawking of idea hawking tot adviseur voor alle aspecten van de
bedrijfsvoering van een klant (Kreshel, 1990, pp. 49-59).
Tijdens zijn studie was Stanley in contact gekomen met het sociologische/sociaal-psychologische werk van William Graham Sumner die het
groepsdenken benadrukte. Ook was hij onder indruk van het boek History of civilisation in England van Henry Thomas Buckle uit 1857. Deze
auteur beklemtoonde eveneens het belang van de studie van hele bevolkingsgroepen in plaats van enkel individuen. Buckle maakte veelvuldig
gebruik van grafieken en tabellen om zijn verhaal te vertellen. De ideeën
van beiden komen terug in de manier waarop JWT ging opereren. Dit
blijkt uit de aandacht die aan groepsgedrag en aan de irrationele drijfveren van mensen werd besteed. De nieuwe benadering ging gepaard met
een groot vertrouwen in statistiek om het gedrag van mensen te kunnen
beschrijven en voorspellen.
Direct na zijn aantreden bracht Resor zijn ideeën in de praktijk. Bovendien bracht hij het aantal klanten terug van driehonderd tot tachtig. Van
kleine verlieslatende klanten werd afscheid genomen. JWT heroriënteerde
zich op grote landelijk adverterende klanten; bijkantoren in Toronto, Cleveland en Detroit werden gesloten. Formeel bleef Stanley verantwoordelijk voor de organisatie en voor de relaties met klanten, terwijl Helen zich
op het tekstschrijven richtte. In de praktijk werd alles onderling besproken.
Onder de leiding van het echtpaar Resor nam JWT afstand van het sterrendom van de copywriter zoals dit bij Calkins, Hopkins of MacManus
had bestaan. Hoewel Helen Resor in deze categorie viel, gaf ze er de voorkeur aan haar werk anoniem te doen. Het werken in teamverband kwam
centraal te staan.
Stanley Resor had grote ambities. Als de eerste academisch gevormde
leidinggevende van een reclamebureau wilde hij een University of Advertising creëren. Zijn doel was nieuwe standaarden te ontwikkelen voor de
reclamemakers. Al snel nadat hij de leiding had overgenomen moesten alle
mannelijke medewerkers boven het administratieve niveau een opleiding
volgen. Bij wijze van training on the job, doorliepen ze alle afdelingen van
het bureau, voordat ze zich gingen specialiseren in het werk dat het beste
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bij hen paste. Dit systeem van traineeship ging veel verder dan de copywriting-school van Lasker bij Lord & Thomas. Tekstschrijvers en tekenaars
werden daar op pad gestuurd om producten te verkopen of interviews af
te nemen bij huisvrouwen. Het had tot doel hun een idee te geven van
de problemen waarmee winkeliers worstelden. Verder kregen de nieuwkomers zo een idee van de smaak van klanten (Fox, 1990, pp. 82-87). Een
hogere opleiding werd ook belangrijk. Halverwege de jaren twintig wees
Resor er trots op dat hij 105 medewerkers in dienst had met een academische graad.Van hen waren er vijf gepromoveerd (Marchand, 1985, p. 26).
Een belangrijke stap in de richting van een professionele organisatie
werd gezet met het aantrekken van de psycholoog John Broadus Watson
(1878-1958) in 1921. Watson was in 1908 aan de Johns Hopkins University
benoemd tot professor in de experimentele en vergelijkende psychologie.
Hij wordt als de grondlegger van het behaviorisme gezien, sinds hij gedurende de herfst en winter van 1912 en 1913 een reeks van lezingen had
gegeven en die in 1913 gepubliceerd waren in de Psychological Review, met
de titel: Psychology as the behaviourist views it (Kreshel 1990). De academische carrière van Watson eindigde, omdat hij een relatie kreeg met één
van zijn studentes, Rosalie Rayner, hoewel hij getrouwd was. Het leidde
tot zijn ontslag in 1920. Watson kwam hierna via een collega in contact
met JWT, dat hem een salaris bood van 25.000 dollar. Dit was vier keer zo
groot als zijn salaris aan de universiteit (Buckley, 1989, pp. 125-148).
De ideeën van Watson sloten goed aan bij die van Resor.Watsons geloof
in de wetten van het menselijk gedrag en in de controle die op basis van
deze wetten kan worden uitgeoefend, viel samen met de ideeën die Resor
hierover had.Volgens Watson moest de psychologie als ‘de wetenschap van
het gedrag’ gezien worden (Kreshel, 1990). Met het behaviorisme legde Watson de nadruk op het uiterlijk gedrag en op de reacties van mensen op
gegeven situaties, in plaats van op de innerlijke, mentale toestand waarin
die mensen verkeerden. Hij vond dat de analyse van gedragingen de enige
objectieve manier was om inzicht te verkrijgen in het menselijk gedrag
(Buckley, 1989). De controle van het consumptiegedrag leek een logische
uitbreiding van de leer van Watson te worden.Van een man die beweerde
dat hij ieder kind tot de specialist van zijn keuze kon vormen, zou men
kunnen verwachten dat hij individuen zò kon conditioneren dat ze voor
een bepaald merk zouden kiezen. Resor hoopte dat Watson richting zou
geven aan de onderzoeksactiviteiten van het bureau. Verder was het zijn
intentie, Watson een bijdrage te laten leveren aan het vinden van de eerder
genoemde ‘wetmatigheden van het menselijk gedrag’. Bij het aannemen
van Watson schreef Resor hierover dat het bedrijf de hoop had: ‘that he
could formulate into actual laws some of the hunches that we had found
to have worked out too often to be mere chance or even coincidence’
(Kreshel, 1990, pp. 49-59).
Bij zijn binnenkomst bij JWT had Watson vergelijkbare ambities gehad.
In een brief aan Bertrand Russell had hij namelijk laten weten dat hij
hoopte ‘to apply his psychological training to problems connected with
markets, salesmanship, public resistances, types of appeals, etc.’ (Buckley
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1982, p. 212). De status van Watson als wetenschapper was waarschijnlijk
voor Resor de belangrijkste reden om hem in dienst te nemen. Hoewel
hij dit zelden expliciet zo geformuleerd heeft, was Resor van mening dat
reclame gezien moest worden als een gewoon beroep, te vergelijken met
rechten, medicijnen en bouwkunde. Hij had het idee dat het reclameproces
gerationaliseerd zou kunnen worden, en wel door het toepassen van wetenschappelijke methoden, waardoor reclame een efficiënter marketing instrument zou worden.Verder zag hij de symbolische rol van de toepassing van
wetenschappelijke methoden in de reclamepraktijk. Deze verwijzing zou
het inzetten van reclame in kringen van het bedrijfsleven kunnen rechtvaardigen. Ten slotte zou de verwetenschappelijking van de reclame de beoefenaars van het reclamevak de status van professionele experts kunnen geven.
Watson wist het niet tot hoofd van de onderzoeksafdeling van JWT
te brengen, ondanks Watsons wetenschappelijke achtergrond en Resors
intenties. Hij ontwikkelde zich eerder tot het uithangbord van het bureau.
De bescheiden Resor werd als directeur van het grootste reclamebureau
ter wereld regelmatig gevraagd te spreken op congressen en conferenties.
Met Watson kon Resor een waardige vertegenwoordiger van zijn bureau
afvaardigen. Watson trad in deze hoedanigheid zowel in het binnen- als
in het buitenland regelmatig op voor zakenlieden, beroepsverenigingen en
voor bestuurders. Hij kweet zich met verve van deze taak, want hij stond
graag in de schijnwerpers en gold als een goede spreker. Zijn toespraken
gingen doorgaans over het toepassen van de behavioristische psychologie
op reclame en verkoop. Hij wees erop dat voorspellen en controle de basis
vormden van elke wetenschap. ‘It is getting yourself into a position where
you can predict the other fellow’s behavior that puts you in command in a
selling situation’. Aldus Watson (Buckley, 1982, p. 212).
Het was volgens Watson niet zo moeilijk als het leek om zijn theorie in
de praktijk toe te passen. Bij de geboorte beschikten baby’s volgens hem
over drie basiseigenschappen: liefde, angst en woede. Buiten deze eigenschappen zouden de omgevingsfactoren verantwoordelijk zijn voor de
gewoonten van personen. Dit had in zijn visie belangrijke gevolgen voor
de reclame, omdat het betekende dat een reactie bij één persoon tot een
zelfde reactie bij een andere persoon zou leiden. In een laboratorium zou
uitgezocht moeten worden welke prikkels geschikt zouden zijn om het
gewenste doel te bereiken. Want, zo stelde hij: ‘Only after the consumer
reaction was determined in sample populations could an advertiser aim
accurately and with deadly execution’ (Buckley, 1982, p. 212).
Watson maakte in zijn voordrachten zelden melding van onderzoek dat
hij bepleitte. Een uitzondering hierop was een onderzoek naar de smaak
van sigaretten. Hij liet een blinddoektest doen naar de smaak van sigaretten,
waarmee hij aantoonde dat mensen hun eigen favoriete product niet konden herkennen. Dit zou betekenen dat met rationele argumenten niet voor
sigaretten geadverteerd kon worden. Watson verpersoonlijkte het bewijs
dat JWT van reclame een wetenschap had gemaakt. Toch was zijn invloed
en die van psychologen op het reclame maken meestal nog beperkt. Het
bleek moeilijk de ideeën en theorieën praktisch toepasbaar te maken.
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Het was niet gebruikelijk dat reclamebureaus psychologen in dienst
namen. Watson was eerder een uitzondering op de regel (Pease, 1958).
Het kennelijke onvermogen om de behavioristische principes toe te passen in de reclamepraktijk kan verklaard worden door de onvolwassenheid
van beide disciplines. In de heersende culturele tijdgeest van pragmatisme,
positivisme en professionalisering leed de psychologie in tegenstelling tot
de natuurwetenschappen onder een ‘onzekerheidscomplex’. De psychologie had zich pas sinds kort losgemaakt van de filosofie en worstelde nog
met het bepalen van haar eigen onderzoeksdomein. De onvolwassenheid
van de discipline wordt vooral duidelijk in de gespannen verhouding tussen voorstanders van de fundamentele wetenschapsbeoefening en degenen
die kozen voor de toegepaste wetenschap. Pas in de jaren veertig zouden
ideeën van psychologen meer ingang vinden binnen de reclame. Een psycholoog paste niettemin wel in het beeld dat Resor had van het ideale
reclamebureau. Het moest wat hem betreft een serieuze, rustige, professionele plek zijn met emotieloos erudiet onderzoek.
Kreshel (1992) stelt dat de invloed van Watson op de reclamepraktijk in de literatuur vaak wat overdreven is. Zijn tijdgenoten zagen deze
invloed in ieder geval niet. Watson lijkt eerder een reclameman geweest
te zijn, die gewoon zeer goed was in zijn vak. Hij werd volgens behavioristische principes geschoold, waardoor hij na zijn academische succes op
het gebied van de psychologie ook in zijn zakelijke loopbaan succesvol
kon zijn. Zo promoveerde Watson al vier jaar na zijn aantreden tot vicepresident. Bij JWT vertegenwoordigde hij de accounts van Bakers Chocolate and Coconut, Johnson and Johnson Baby Powder, Pebeco Toothpaste,
Odorono en Ponds Extract.Volgens een schatting zou hij verantwoordelijk
zijn geweest voor een omzet van elf miljoen dollar.
De verdienste van Watson vanuit het oogpunt van de psychologie was
wel dat hij zijn ideeën over een toegepaste wetenschap onder een brede
groep van zakenlieden en reclamemakers wist uit te dragen. In de jaren
twintig publiceerde Watson regelmatig boeken en artikelen in de populaire
pers, waardoor hij ook een breed publiek kennis liet maken met zijn denkbeelden over psychologie. Watson werd op deze manier een belangrijke
popularisator van de discipline. In zijn artikelen liet hij zien welke gevolgen de behavioristische theorie kon hebben voor gewone mensen. Om
dit te illustreren paste hij zijn kennis toe op tal van onderwerpen, zoals de
opvoeding van kinderen, seks, het huwelijk, de rol van de vrouw en op de
vraag, hoe succesvol te zijn in het bedrijfsleven. De keerzijde van zijn succes was dat hij zich vervreemdde van de community van psychologen.
De pogingen van Resor om de wetenschap toe te passen op de reclame
verschilden van de wijze waarop psychologen als Scott, Gale en Poffenberger probeerden psychologische theorieën toe te passen op de reclame. De
laatsten zagen psychologische principes als bijzonder geschikt om toe te
passen op reclame. Dit leidde in de reclamewereld tot het idee dat reclame
een zekere wetenschappelijke status had weten te bereiken. Resor ging niet
zover. Hij beweerde niet dat hij over een reclametheorie beschikte. Belangrijker was de wetenschappelijke houding die hij aannam, om de wetten van
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het menselijk gedrag te leren kennen. Deze benadering zou een bijdrage
kunnen leveren aan de effectiviteit van de reclame. Zo bleek onder meer
uit de rol van Watson bij het bureau, waardoor duidelijk was hoe alert men
bij JWT was, als het om de effectiviteit van reclame ging. Die instelling was
belangrijker dan de feitelijke toepassing van wetenschappelijke beginselen
bij werkzaamheden in de reclame. Watson droeg eerder bij aan een andere
bedrijfscultuur dan aan een strikt wetenschappelijke benadering. In zijn
zoektocht naar erkenning werd Resor meegezogen in de ideeën van begin
jaren twintig over efficiency, wetenschap en controle. Het wetenschappelijke aspect werd door Watson vertegenwoordigd.
Onder druk om effectiever reclamecampagnes te maken gingen reclamemakers rond 1910 steeds vaker over tot het verrichten van consumentenonderzoek. Ze ontwikkelden een grotere interesse voor het leven van
mensen en hun leefomstandigheden. JWT speelde hierbij een voortrekkersrol (McGovern, 2006). Vanaf 1912 ging marktonderzoek een vast
bestanddeel uitmaken van de werkzaamheden bij dit bureau. Resor begon
ermee, toen hij geconfronteerd werd met het chaotische distributiepatroon van één van zijn klanten (Red Cross Shoes). Men had geen idee
welke winkels geschikt waren voor de verkoop van de schoenen. Resor
gaf de opdracht een onderzoek uit te voeren. Het verslag ervan was getiteld Population and its distribution. Winkels werden hierin per staat in categorieën ingedeeld. De publicatie werd om de vijf jaar bijgewerkt. De
editie van 1920 werd volgens een advertentie van JWT voor de prijs van
$2,50 aan 2.300 bedrijven verkocht (Pope, 1983, p. 142). Vijf essentiële
vragen dienden beantwoord te kunnen worden om een goede reclamecampagne te kunnen maken: Wat verkopen we? Aan wie verkopen we?
Waar verkopen we? Hoe verkopen we? Wanneer verkopen we? In de
praktijk week dit nauwelijks af van het adagium ‘who, what, where, how,
when’ van de Amerikaanse naoorlogse behavioristische gedragswetenschappers (De Grazia, 2005, p. 237).
Aanverwante bedrijfstakken volgden de reclamebureaus in deze aanpak. Men kan hierbij denken aan de uitgeverijen van de toonaangevende
tijdschriften en kranten. Uiteindelijk gingen de radio-ondernemingen
en de productiebedrijven van de omroep er ook toe over. Reclamemakers slaagden erin, in dit ontwikkelingsproces een specifieke expertise
te ontwikkelen. Advertenties verkochten producten, maar reclamebureaus gingen markten verkopen. Het ging dan om groepen klanten die
over vergelijkbare demografische en culturele kenmerken beschikten. De
bureaus probeerden in het reclame maken succesvol te zijn door goederen
met klanten te verbinden. De druk om markten te verkopen leidde er in
feite toe dat reclamemakers ‘de consument’ ontdekten. Door onderzoek te
verrichten naar consumentengedrag wisten reclamebureaus een aura van
wetenschappelijkheid aan hun werk te geven, waardoor ze bij hun klanten
een gevoel van zekerheid en ook van betrouwbaarheid bewerkstelligden
(McGovern, 2006).
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In 1922 werd Paul Terry Cherington (1876-1943) benoemd tot onderzoeksdirecteur bij JWT. Deze positie zou hij tot 1931 bekleden (Fox,
1990, p. 85; Witzel, 2005, pp. 72-75). Cherington is een van de oprichters
van de Harvard Business School (Converse, 1987, p. 89). Hij zette er cursussen op het gebied van reclame en marketing op.Verder was hij in 1911
medeoprichter van Harvards Bureau of Business Research waaraan hij tot
1919 leiding gaf (Witzel, 2005). Hij zag de mogelijkheden van consumentenonderzoek, hoewel de uitgaven aan marktonderzoek tussen 1910 en
1920 nog bescheiden waren. Printers’ Ink schatte dat in 1910 slechts 50.000
dollar aan marktonderzoek uitgegeven werd (Converse, 1987). Op Harvard had Cherington het in 1918 tot de eerste professor in de marketing
weten te brengen (Witzel, 2003, p. 139).Van 1919 tot 1922 was hij secretaris van de National Association of Wool Manufacturers (Witzel, 2005). Als
volgeling van Frederick Winslow Taylor (1856-1915) probeerde Cherington de uitgangspunten van scientific management toe te passen op de
reclame. Hij voerde tal van onderzoeken uit naar de voorkeuren van consumenten. De resultaten ervan werkte hij vervolgens in tabellen uit (Buckley, 1989). Cherington stelde categorieën van groepen met dezelfde
kenmerken samen, zodat een beeld ontstond van mensen, die de gewoonte
hadden hun geld aan specifieke producten uit te geven. Het idee van Walter Dill Scott dat specifieke groepen verschillend dachten en dus anders
benaderd dienden te worden, werd weerspiegeld in de neiging om steeds
nieuwe groepen en daarmee ook nieuwe markten te specificeren. Hierbij
speelden criteria als sociale klasse, regio, inkomensgroepen, smaken en
beroepsgroepen een grote rol. De aanpak leidde tot een verdeling van de
bevolking in de volgende inkomensgroepen:
A: 5.000-10.000 dollar per jaar;
BB: 3.000-5.000 dollar per jaar;
B: 2.000-3.000 dollar per jaar;
C: 1.000-2.000 dollar per jaar en
D: minder dan 1.000 dollar per jaar.
Deze vijf categorieën zouden gedurende het
interbellum een belangrijke rol blijven spelen
(McGovern, 2006, p. 33).
De vormgeving en tekst vielen bij JWT binnen het aandachtsgebied van Helen Resor.
Haar aanpak was eerder intuïtief en esthetisch
dan wetenschappelijk. Ze had een sterke voorkeur voor bladen zoals de Ladies Home Journal
en de Saturday Evening Post, de belangrijkste
tijdschrifttitels van Curtis. Ze ontwikkelde een
advertentiestijl die sterk leek op redactioneel
geschreven artikelen (editorials) van de bladen
van Curtis. Onder een fraaie illustratie werden
de belangrijkste argumenten om het product

Helen Lansdowne Resor (20 februari 1886 –
2 januari 1964) trouwde in 1917 met Stanley
Resor. De New York Herald Tribune noemde
haar de belangrijkste copywriter van haar
generatie.
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te kopen gegeven, waarna de lezer het aanbod werd gedaan, een monster
gratis aan te vragen. Helen verbond zo de visuele stijl van Calkins met the
reason-why-aanpak en het aanbod van een coupon zoals men dat van Hopkins gewend was. Jim Young, de andere belangrijke copywriter van JWT,
had een vergelijkbare intuïtieve aanpak. Hij had in tegenstelling tot Stanley Resor net als Helen maar weinig ontzag voor gepromoveerde academici.
De techniek van de testimonial, die dateert uit de tijd van de patentmedicijnen, werd door JWT in de jaren twintig regelmatig toegepast.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg de testimonial een stimulans, doordat soldaten aan fabrikanten lieten weten, hoe geweldig hun scheermes,
tandpasta en snoep wel niet was. Helen Resor liet de testimonial succesvol herleven door belangrijke mensen in de advertenties op te voeren als
getuigen van de kwaliteit van de producten. Filmsterren als Joan Crawford,
Clara Bow, Janet Gaynor en vele anderen getuigden bijvoorbeeld van hun
voorliefde voor Lux-toiletzeep. In werkelijkheid werden deze teksten voor
hen geschreven en was het nog maar de vraag of ze het product zelf wel
gebruikten. In de jaren twintig legde de reclame vooral de klemtoon op
het resultaat van de aankoop, in de vorm van gezondheid, comfort, geluk,
liefde en sociaal succes. Ook werden de nadelen van het niet bezitten van
het product onderstreept.
Het succes van JWT zorgde ervoor dat de omzet opliep van 10,7 miljoen dollar in 1922 naar 20,7 miljoen dollar in 1926. Aan het einde van
de jaren twintig bedroeg de omzet 37,5 miljoen dollar (Fox, 1990, p. 90).
Het aantal medewerkers was enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog al
gegroeid van 177 naar 283 (Marchand, 1985, p. 6).
Stanley Resor was van mening dat het belangrijkste probleem niet zo
zeer gezocht moest worden in het produceren van goederen, maar eerder lag in het distribueren ervan. De schaduwkanten van overproductie,
die gepaard ging met werkloosheid en de ermee samenhangende dreiging
ervan, was volgens hem de belangrijkste bedreiging voor het industriële
systeem. In een dergelijke context leek reclame meer dan ooit een belangrijk onderdeel van het industriële proces geworden te zijn. De reclamemaker kon zichzelf nu als een gewone ondernemer beschouwen (Fox, 1990).
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association of Advertising Agencies in oktober 1926 gaf Calvin Coolidge, de reclame zijn
presidentiële goedkeuring. Hij stelde: ‘It is the most potent influence in
adapting and changing the habits and modes of life, affecting what we eat,
what we wear, and the work and play of the whole nation’ (Fox, 1990, p.
97).
De oversteek van het reclamebureau naar Europa
Vanaf 1926 tot 1927 besloten de twee grootste automobielbedrijven ter
wereld, Ford en General Motors, hun marktgebied uit te breiden naar
Europa. In het kielzog van deze concerns waagden verschillende reclamebureaus de oversteek. Aanvankelijk hadden de directie van Ford en
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General Motors bedenkingen bij een expansie naar Europa. Ze hadden
het idee dat ze gemakkelijker grote hoeveelheden auto’s in andere landen
dan Europa zouden kunnen verkopen, zoals in Canada, Argentinië, Brazilië en Australië, omdat in deze landen geen binnenlandse auto-industrieën
bestonden.Verder hadden ze de verwachting dat Amerikaanse autobedrijven niet meer dan tien à twintig procent van de markt in Europa zouden
kunnen veroveren, gezien hun relatief hoge aanschafprijzen en de hoge
invoertarieven. De hoge belastingen op auto’s, het relatief hoge benzineverbruik en de uitstraling van grote rijkdom die de auto’s met zich mee
zouden kunnen brengen, speelden ook een rol bij hun overwegingen. De
doorslag gaf dat ze zagen dat Franse, Britse, Duitse en Italiaanse autoproducenten hun aandacht eveneens richtten op buitenlandse markten. De
aanwezigheid van Amerikaanse automerken in London zou een positieve
uitstraling op andere delen van de Gemenebest kunnen hebben. Parijs gaf
toegang tot de Arabische wereld, Roemenië, Turkije en België. In België
bestonden verder grote twijfels over de kwaliteit van Franse merken zoals
Renault, Citroën en Peugeot, terwijl Duitse auto’s daar om politieke redenen niet op een groot marktaandeel konden rekenen.
In januari 1927 maakte JWT de oversteek naar Europa, nadat het
bedrijf een contract met General Motors (GM) had gesloten. GM was na
Unilever de grootste adverteerder ter wereld. De overeenkomst hield in
dat JWT in elk land waar GM een fabriek had een kantoor zou openen.
Daarom werden in hoog tempo kantoren geopend in Berlijn, Kopenhagen, Stockholm, Madrid en Alexandrië. In 1928 ging JWT naar Den Haag,
Parijs en Port Elizabeth in Zuid-Afrika. Het jaar daarna werd een kantoor
in Warschau geopend. In 1932, toen GM zich al weer uit Europa begon
terug te trekken, opende JWT bijkantoren in Barcelona en Boekarest.
Elke keer als er een kantoor geopend werd probeerde de leiding van JWT
ook opdrachten te krijgen van andere fabrikanten van belangrijke merkartikelen die men in de Verenigde Staten al vertegenwoordigde. In 1930
had JWT in Europa een dozijn belangrijke merkartikelen in portefeuille.
Men kan daarbij denken aan Ponds-zeep, Kodak, toiletartikelen van J.B.
Williams, Kelloggs, Coca Cola, Gillette, Frigidaire, Listerine-mondwater,
Wrigley-kauwgum, Royal Baking Powder, Odorono-deodorant en gist
van Fleischmann. JWT wist tijdens het interbellum echter weinig Europese klanten aan zich te binden. Dit hing samen met het hoge honorarium dat verlangd werd. Zo werd vijftien procent en later 17,65 procent
van de nettoreclame-uitgaven van een campagne gevraagd. Over dit percentage kon niet onderhandeld worden. Het werd gevraagd in een omgeving waarin klanten gewend waren aan provisies van vijf tot tien procent
en waarbij vergoedingen vaak aangevuld werden door kortingen die de
media verleenden. De beloning die JWT vroeg werd vaak exorbitant hoog
gevonden (De Grazia, 2005, pp. 230-232; Pouillard, 2005, 169-204).
Andere reclamebureaus volgden in het voetspoor van JWT en maakten de oversteek vanuit de Verenigde Staten naar Europa. Het derde reclamebureau van dat moment, N.W. Ayer & Son, ging in 1927 naar Europa,
omdat ze het account van Ford hadden verworven. H.K. McCann, het
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vijfde bureau in omzet, ging voor Standard Oil Company uit New Yersey
naar Europa. Het twaalfde bureau in omzet, Erwin, Wasey and Company,
opende een tiental bijkantoren in Europa, naast een hoofdkantoor in Parijs
en bijkantoren in Milaan en Berlijn. Aanleiding was het feit dat het bureau
het Goodyear- account had verworven (De Grazia, 2005, p. 232). In 1929
had het ook een vestiging in Rotterdam (Pouillard, 2005, p. 169). Nederland was minder belangrijk voor de Amerikaanse bureaus. In de periode
van 1931 tot en met 1938 staat Lord, Thomas en Logan in het telefoonboek van Amsterdam vermeld; JWT komt daar alleen in 1939 in voor.
Geen enkel Amerikaans bureau voerde vóór 1940 het predicaat erkend.
De transformatie van advertentiebureau tot reclamebureau: 1890-1920
Vanaf het laatste decennium van de negentiende eeuw tot de jaren twintig
van de twintigste eeuw voltrok zich in de Verenigde Staten de overgang
van spacebroker naar reclamebureau. In de periode waarin de advertentiebureaus nog als spacebroker opereerden, werden de advertentieteksten door
de adverteerder zelf geschreven. Maar rond 1890 begonnen sommige
adviseurs er al op aan te dringen, professionele tekstschrijvers aan te werven, want alleen zij zouden goede reclameteksten kunnen verzorgen. Hoe
dit in zijn werk ging blijkt uit een hoofdartikel in Printers’ Ink, getiteld
‘Hints on preparing advertisements’. In dit artikel wordt geadviseerd, toch
vooral een tekstschrijver in dienst te nemen (Laird, 1992, p. 310).
Toen de strijd om de klant heviger werd, ontstond bij adverteerders
meer behoefte aan stijlvolle reclame-uitingen (Marchand, 1985). Veel
bureaus realiseerden zich dat het tekstschrijven en vormgeven van groot
belang begon te worden en dat dit kansen bood de dienstverlening uit te
breiden. Eind negentiende- en begin twintigste eeuw voltrok zich een
tweedeling in de wereld van de advertising agencies. De oude bureaus, die
alleen maar advertenties plaatsten met teksten die door anderen aangeleverd werden, verdwenen niet. Maar het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de advertentie won sterk aan belang. Het reclamebureau werd
de partner van de adverteerder. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat
in 1917 rond de 95 procent van de landelijke reclame via de full-service
reclamebureaus liep (Pope, 1983, p. 144).
Tussen de advertentiebureaus ontstond aan het einde van de negentiende eeuw een concurrentiestrijd rond het aanbieden van expertise bij
het maken van advertenties voor potentiële klanten. De bureaus gingen de
afdelingen met tekstschrijvers en vormgevers verder uitbreiden om hun
klanten de gespecialiseerde dienstverlening te kunnen bieden. Reclameprofessionals beweerden dat alleen zij over de deskundigheid beschikten
om reclame-campagnes vorm te geven en uit te voeren (Laird, 1992). De
klanten van de bureaus gingen er tegelijkertijd toe over, hun reclameafdelingen klein te houden om zo geen dure doublures te creëren. Hierbij werd
er vanuit gegaan dat het goedkoper was expertise van buitenaf in dienst te
nemen dan zelf personeel in dienst te nemen (Marchand, 1985, p. 39).
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reaus was onderwerp van onderhandeling. Het resultaat ervan varieerde
van bedrijf tot bedrijf. In handelsperiodieken uit die tijd werd de ideale
verdeling wel als volgt omschreven: de reclameafdeling van het bedrijf
leverde de productkennis en de ervaring met het verkopen van producten
in het verleden, en het reclamebureau bracht kennis van de media en van
de klanten in. Aan het einde van de jaren twintig vertrouwden de meeste
grote adverteerders niet alleen op de reclamestrategie van hun reclamebureau, maar ook op de gedetailleerde invulling van hun advertenties door
hun bureau.
Eén cruciale functie bleef in alle gevallen voorbehouden aan de reclameafdeling van de adverteerder, namelijk die van de definitieve goedkeuring van een reclamecampagne. Dit betekende vaak dat elk detail van
iedere advertentie goedgekeurd moest worden.Voordat een reclameboodschap de klant bereikte was deze binnen het reclamebureau door de molen
gegaan. Allerlei medewerkers, zoals de leidinggevenden van de tekstschrijvers, de vormgevers van het reclamebureau en degene die de contacten
met de klant onderhield (de account executives), hadden dan al de kans
gehad hun commentaar op een ontwerp te leveren. Bij de opdrachtgever werd de reclame-uiting verder vaak nog goedgekeurd door de reclamechef, de verkoopchef en andere leidinggevenden. Soms bemoeide de
bestuursvoorzitter zich er persoonlijk mee.
De relatie tussen de klant en het reclamebureau kon uiteenlopen van
zeer gespannen tot zeer harmonieus. In veel gevallen leidde de verhouding
tussen opdrachtgever en uitvoerder tot een grote druk bij de reclamebureaus. Dit werd nog versterkt, doordat adverteerders altijd van reclamebureau konden wisselen als ze er niet meer tevreden over waren. Uit een
schatting van Hower (1949, p. 401) blijkt dat klanten tussen 1921 en 1931
doorgaans niet langer dan vier jaar bij N.W. Ayer & Son bleven. In een
onderzoek, verschenen in een handelsperiodiek, wordt gesproken van een
duur van 42 maanden.Voor veel bureaus had de snelle wisseling van klanten zeer ingrijpende gevolgen, omdat ze vaak voor het grootste deel van
hun inkomsten afhankelijk waren van een paar grote opdrachtgevers. Het
verlies van een grote klant kon ertoe leiden dat een bureau zijn personeelsbestand sterk moest inkrimpen. De bureaus hadden er dus alle belang
bij een zo goed mogelijke relatie te onderhouden met hun opdrachtgevers. De kunst van het adverteren hield niet alleen in dat producten bij het
publiek aan de man gebracht moesten worden, maar ook dat het bureau
aan de adverteerder verkocht moest worden. Voor de bureaus was het
essentieel dat ze beide vormen van verkoop goed beheersten. Deze dubbele opdracht leidde er ook toe dat de marges waarbinnen de tekstschrijvers en vormgevers moesten opereren, hierdoor in grote mate begrensd
werden.Voor een tekstschrijver betekende een en ander verder dat hij zich
moest wegcijferen binnen het reclamevak. Erg veel ruimte voor een persoonlijke expressie bestond er niet (Marchand, 1985, p. 40).
Hoewel de meerderheid van de grote landelijke adverteerders gebruik
maakten van de diensten van reclamebureaus voor het vervaardigen van
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hun reclameboodschappen gold dit niet voor alle bedrijven. Enkele grote
spelers in het bedrijfsleven hebben zich verzet tegen het inzetten van een
reclamebureau. Een voorbeeld hiervan was Royal Baking Powder, de
grootste adverteerder in de landelijke dagbladen in het laatste decennium
van de negentiende eeuw. Deze fabrikant van bakmeel gaf in 1893 ruim
een half miljoen dollar aan advertenties uit, verdeeld over 14.000 publicaties. De reclamemanager van Royal Baking Powder gaf er de voorkeur aan
de reclame te laten verzorgen door zijn eigen reclameafdeling van ongeveer 55 personen. Dit geval stond niet op zichzelf. Sommige belangrijke
bedrijven besloten zelf een reclamebureau op te zetten, dat onder hun
directe aansturing werkte. C.W Post van Postum verdacht reclamebureaus
ervan, kleinere klanten ten koste van de grotere te subsidiëren. Post zette
daarom een eigen bureau binnen het bedrijf op. Het stond onder leiding
van F.C. Grandin. Post eiste van uitgevers dat zij de korting aan het bureau
van Grandin zouden geven. Een ander voorbeeld was het bureau Procter
& Collier dat tot na de Eerste Wereldoorlog nauw verbonden bleef met
Procter & Gamble. De banden met de zeepmaker waren bijzonder hecht,
hoewel Procter & Collier ook reclame verzorgde voor andere cliënten.
Aan het einde van de negentiende eeuw ontstonden nog andere alternatieven. Zo kwam de readymade copy service vanaf de jaren negentig op,
speciaal gericht op detaillisten. Een voorbeeld hiervan was de American
Press Association die vellen met twaalf advertenties aan winkeliers verkocht. Zij hoefden alleen hun naam en adres nog in te vullen. Hierna konden de vellen naar de lokale bladen verstuurd worden. Sommige uitgevers
boden grotere nationale adverteerders gratis advies aan, met betrekking tot
de wijze waarop een advertentie opgesteld kon worden. Maar er waren
ook freelance-tekstschrijvers, zoals John Powers en John E. Kennedy, die
hun diensten aanboden aan iedereen die ervoor wilde betalen (Pope, 1983,
pp. 148-150).
Batten, Barton, Durstine & Osborne
De bij het publiek meest bekende reclamemaker in de jaren twintig was
Bruce Barton, hoofd van het bureau Batten, Barton, Durstine & Osborne
(BBDO). BBDO maakte veel advertenties in de beeldende stijl van
Theodore MacManus. Een deel van de advertenties werd door Barton
geschreven. Deze werd vooral bekend als auteur van bestsellers en als vertrouweling van presidenten. Deze zichtbaarheid maakte hem het belangrijkste symbool en de invloedrijkste spreekbuis van de reclamebranche.
BDO opende in januari 1919 zijn deuren in New York, na daarvoor een
lening van 10.000 dollar aangegaan te zijn (Fox, 1980, p. 104). Begonnen
werd met zeven klanten en een personeelsbestand van veertien employés
(Kauffmann, november 1927). Barton zou teksten schrijven en nieuwe
klanten verwerven. Durnstine zou optreden als manager van het kantoor.
Osborne dreef een bijkantoor in Buffalo. In de praktijk waren er geen
formele functiebeschrijvingen en liepen de werkzaamheden door elkaar.
Alle taken, die van copywriter, art director, account executive en resear264

cher, werden door iedereen uitgevoerd.Wel werd frequent onderling overlegd over elkaars ideeën. Toch was Barton de creatieve ster van het bureau.
Hij was een goed uitziende man die goed met zijn klanten om kon gaan.
Vooral spreken voor groepen ging hem als zoon van een dominee goed af.
BDO werd mede door hem al snel een populair reclamebureau. Er werden zaken gedaan met onderdelen van General Electric (1920), General
Motors (1922), Dunlop-banden, de nog niet eerder verworven opdrachten
van General Electric (1923) en een deel van Lever Brothers (1924). Bij het
inhuren van nieuwe medewerkers werd vooral gezocht onder commercieel ingestelde academici met een vaardige pen. Barton constateerde dat dit
wel een zeldzame combinatie was.
Binnen een paar jaar groeide BDO uit tot één van de belangrijkste
bureaus. In 1927 had het 62 klanten en 250 medewerkers (Kauffmann,
november 1927). Intussen gevestigd op de zevende etage van 383 Madison Avenue deelde men het gebouw met het reclamebureau George Batten Agency. Dit bedrijf bestond sinds 1891 en stond onder leiding van de
tekstschrijvers F.R. Feland en William H. Johns. In 1928 fuseerden beide
bureaus tot BBDO, onder voorzitterschap van Barton en met Johns als
bestuurder. De gecombineerde omzet van 32 miljoen dollar bracht het
bedrijf met JWT en Ayer in de top drie van de reclameondernemingen in
de Verenigde Staten. Barton bleef zijn roeping als schrijver, naast zijn werk
als reclameman, trouw. In 1924 publiceerde hij de roman The man nobody
knows. Jezus werd in het boek opgevoerd als een soort ideale reclameman:
overtuigend, volgelingen rekruterend, goed in het vinden van woorden
om de interesse te wekken en behoeften te creëren. Het boek had een
geweldig succes en hield de gemoederen lange tijd bezig. Binnen achttien
maanden werden 250.000 exemplaren verkocht (Fox, 1980, pp. 107-108;
Ingham, 1983, deel 1, pp. 51-52).
Hygiëne en sigaretten
Een belangrijke bijdrage van de reclame in de jaren twintig werd geleverd, door dat de industrie het menselijk lichaam ontdekte. Zo werd onder
andere reclame gemaakt voor Kotex-maandverband, Kleenex-tissues en
Pepsodent-tandpasta. Ook werd de sigaret in de jaren twintig aan de Amerikaanse consument verkocht. Net voor de Eerste Wereldoorlog hadden
fabrikanten sigaretten met een speciaal mengsel van Turkse tabak ontwikkeld, met als voordeel dat rokers na het roken minder hoefden te kuchen.
Met deze nieuwe samenstelling werd Camel als eerste sigarettenmerk
op nationale schaal in de markt gezet, en wel door het bedrijf van R.J.
Reynolds. The American Tobacco Company volgde al snel met Lucky
Strike. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog werden sigaretten echt populair. Voor het eerst raakten ook vrouwen aan de sigaret. Tussen 1920 en
1928 nam het gebruik van pijptabak af met 9 procent en het gebruik van
sigaren daalde met 20 procent. De productie van sigaretten groeide in deze
periode met 123 procent tot 106 miljard pakjes per jaar. Albert Lasker van
Lord & Thomas wist de opdracht om reclame voor Lucky Strike te maken
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te verwerven. George Washington Hill deelde met Lasker het geloof in
de kracht van hard sell advertising. Hill gaf meer geld uit aan reclame voor
Lucky Strike dan iemand anders voor één enkel product tot dan toe had
gedaan.Via Lucky Strike kreeg Lord & Thomas weer een plaats in de eregalerij van leidende reclamebureaus in de Verenigde Staten. Lucky Strike
droeg voor 12,3 miljoen dollar bij aan de totale omzet van veertig miljoen
dollar van Lord & Thomas in 1929 (Fox, 1990, pp. 114-117).
De economische crisis van de jaren dertig
De economische crisis, die in oktober 1929 begon met de crash van Wallstreet, had grote gevolgen voor de reclamewereld. Aanvankelijk werd
de beurscrash wel gezien als een kleine verstoring van het systeem: ze
zou hooguit tot de zoveelste recessie kunnen leiden. Aan het begin van
1930 zei Elmo Calkins nog: ‘Nothing has happened but the squeezing
of inflated paper values from a lot of stocks’ (Fox, 1990, p. 118). Maar de
totale reclame bestedingen namen in snel tempo af: van 2,9 miljard dollar
in 1929 tot 2,8 miljard dollar in 1930. In 1931 waren de bestedingen verder gedaald tot 2,6 miljard dollar. Het bestedingsniveau bereikte in 1935
een bodem met 2,2 miljard dollar (Galbi, 2010). De werkloosheid verdubbelde van vier miljoen in 1930 tot acht miljoen werklozen in 1931. In
1933 was één op de vier arbeiders werkloos.
De reclamebureaus reageerden op verschillende manieren op de crisis.
Stanley Resor, het hoofd van JWT, organiseerde kort na het uitbreken van
de crisis een bijeenkomst van de belangrijkste bureaus uit New York. Hij
wilde tot een moratorium komen. Het was de bedoeling dat de bureaus
niet zouden proberen elkaars klanten af te pakken. Dit voorstel was vooral
in het voordeel van de grotere gevestigde bureaus en had daarom geen
kans van slagen. Albert Lasker voerde bij Lord & Thomas een verlaging van
de salarissen door van 25 procent bij iedere werknemer, met uitzondering
van hem zelf. Later ontsloeg hij vijftig werknemers, inclusief enkele senior
medewerkers. BBDO probeerde al zijn medewerkers in dienst te houden,
ondanks de moeilijke tijden. Daardoor had dit bureau hierdoor gedurende
langere tijd te veel werknemers in dienst. Andere bureaus namen afscheid
van een groot deel van hun personeel. Maar ook werden de salarissen wel
sterk verlaagd. Leidinggevenden kregen soms weer een uitvoerende taak
(Wood, 1958, pp. 417-431; Fox, 1990, pp. 118-150). Toch verging het niet
alle bureaus zo slecht. Sommige bureaus wisten juist van de crisis te profiteren. Een belangrijke exponent hiervan was Young & Rubicam (Y&R).
Wat grootte betreft nam het bureau veelal de tweede of derde plaats op de
ranglijst in na JWT. De verschillen tussen JWT en Y&R vloeiden voort
uit de persoonlijkheden van de oprichters en de leiders. De geschiedenis van JWT gaat terug tot 1864, die van Y&R tot 1923. Het was voor
beide bureaus van belang zowel meer kennis van de cliënt als een grotere
vaardigheid in vormgeving en kopij te krijgen. De beide reclamebureaus
stonden vooral bekend om hun creativiteit, maar tegelijkertijd zochten ze
naar harde feiten om te kunnen blijven functioneren. Marktanalyse werd
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bij Y&R weliswaar gewaardeerd, maar het werd niet zo veelvuldig ingezet
als bij sommige andere bureaus (Wood, 1958, pp. 462-466).
Young & Rubicam (Y&R)
De familie van Raymond Rubicam (18921978) had een florerende import- en exportfirma. Rubicam leek dan ook bestemd om een
gemakkelijk en comfortabel leven te leiden.
Maar dat pakte anders uit, toen het bedrijf ten
onder ging, nadat het na het overlijden van
zijn opa naar de zusters van zijn overleden
vrouw was overgegaan. Raymond verliet in
zijn vroege tienerjaren de school om te gaan
werken als kruideniersklerk in Denver. Later
keerde hij terug naar zijn geboortestad Philadelphia in de hoop schrijver van korte verhalen
te worden. In plaats daarvan werd hij reclameman.
De eerste stappen in het reclamevak zette
Rubicam als tekstschrijver voor de Armstrong Advertising Company in Philadelphia. Raymond Rubicam (16 juni 1892 - 8 mei 1978)
De eigenaar, F. Wallis Armstrong, werd meestal copywriter en mede oprichter van Young &
Dit bureau hechte een grote waarbeschouwd als een autocratische tiran die de Rubicam.
de aan artistiek en creatief talent (Fox, 1985,
gewoonte had zijn werknemers geregeld te p. 146).
pesten. Ook Rubicam werd hiervan het slachtoffer. Toen N.W. Ayer Company hem een lucratief aanbod deed, aanvaardde hij dit dan ook graag. Door twee advertenties die Rubicam bij
Ayer schreef, wist hij naam binnen de branche te maken. De eerste was
voor Steinway-piano’s. Dit bedrijf was van oudsher wars van reclame. De
eigenaren ervan beschouwden hun werk als een ambacht waarvoor geen
reclame gemaakt hoefde te worden. Voor deze bijzonder sceptische cliënt
schreef Rubicam de beroemde ‘Instrument of the Immortals’-advertentie.
Ze veroorzaakte na het verschijnen ervan in de jaren twintig niet alleen
opschudding: Steinway’s omzet steeg met zeventig procent. De bewuste
advertentie zou de test van de tijd doorstaan en wordt in de Verenigde Staten nog steeds als een van de meest effectieve reclamesboodschappen die
ooit is gelanceerd, beschouwd. Een ander ‘product’ van Rubicam was de
slagzin ‘Priceless Ingrediënt’, ontwikkeld voor medicijnen van Squibb die
zonder dokters-voorschrift verkocht werden.
Rubicam zou waarschijnlijk bij Ayer gebleven zijn als de oude Ayer niet
gestorven was. Ayer liet het bedrijf aan zijn schoonzoon na. Rubicam had
gehoopt chef van de copy-afdeling te kunnen worden, maar werd gepasseerd door een oudere man.Vanwege de weinig uitzicht biedende situatie
besloot Rubicam Ayer in 1923 te verlaten. Samen met een andere ontevreden Ayer-medewerker, de account executive John Orr Young, begon
hij in New York zijn eigen reclamebureau. De nieuwe Young & Rubicam
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(Y&R)-onderneming had in het begin potentiële klanten niets meer dan
enthousiasme te bieden, maar dat bleek genoeg om Generall Foods over
te halen het drank-account van Postum over te hevelen naar Y&R. Y&R
verzorgde zo de reclame voor producten zoals Grape-Nuths, Sanka-Koffie,
Jell-O en Calumet-bakmeel.
De sfeer op kantoor bij Y&R verschilde van die bij andere reclameondernemingen. Ze kan omschreven worden als losjes, levendig en
informeel en droeg duidelijk het stempel van haar oprichter Raymond
Rubicam. Bureaus werden doorgaans geleid door een commerciële man
in plaats van iemand uit de creatieve afdeling. Dit was niet het geval bij
Rubicam. Hij was de creatieve man bij uitstek en hij leidde zijn bureau
op een wijze die daarmee in overeenstemming was. Wat in het kantoor
ontbrak aan structuur en standaard manier van werken werd meer dan
gecompenseerd door talent en vitaliteit. Dit wordt geïllustreerd door
het feit dat het niet gebruikelijk was om vóór 9.30 uur te werken. Een
ander voorbeeld vormen de zogenaamde gang-ups op het bureau. Aan het
begin van een nieuwe campagne was het gebruikelijk dat alle copywriters, kunstenaars, fotografen en Copy chefs die bij het project betrokken
waren, zich in een kamer opsloten om te brainstormen over de aanpak.
Deze gang-ups duurden meestal tot diep in de nacht en waren vaak erg
uitputtend. Alleen een bepaald slag mensen voelde zich thuis bij deze aanpak. Rubicam was altijd op zoek naar zulke mensen. Hij selecteerde zijn
medewerkers op basis van hun schriftelijke en artistieke vaardigheden, en
op hun bereidheid om te werken op ongewone uren en lange dagen te
maken. Over de specifieke kwalificaties en werkervaring van zijn personeelsleden maakte hij zich weinig zorgen. Rubicam was vooral op zoek
naar mensen met innovatieve ideeën en niet naar mensen met indrukwekkende cv’s.
Het Y&R bureau groeide gedurende de jaren twintig en dertig gestaag.
Ondanks de depressie vond het nieuwe klanten. De advertentiecampagnes waren van een bijzonder hoge kwaliteit, hoewel of mischien wel mede
omdat het bedrijf een erg informele organisatie had. De omzet steeg van
zes miljoen dollar in 1927 naar twaalf miljoen dollar in 1935 en maakte
vervolgens een sprong naar 22 miljoen dollar in 1937. Gedurende deze
periode wist Y&R lucratieve accounts te werven zoals: Travelers Insurance, Bristol-Myers, Gulf Oil en Packard-auto’s. Tegelijkertijd werd echter vrijwillig afstand gedaan van de extreem lucratieve Pall Mall account
van de American Tobacco Company. De eigenaar van dit bedrijf, George
Washington Hill, was berucht om het intimideren van degenen die de
reclame voor hem verzorgden. De relatie tussen George Hill en Y&R
werd zo gespannen dat Rubicam uiteindelijk besloot het contract met een
waarde van drie miljoen dollar op te zeggen. Het verlies van dit account
leidde tot grote opluchting op het kantoor en had een positieve uitwerking op de motivatie binnen het bedrijf (Fox, 1990, pp. 127-140; Newman, 2004, p. 180).
In 1934 ging Young met pensioen. Hij had de belangstelling voor het
bedrijf verloren. Young had zijn taken geleidelijk aan door anderen laten
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overnemen. Hoewel hij veel geld verdiende wilde hij toch vervroegd met
pensioen. Zijn positie als hoofd van de nieuwe accounts werd ingenomen
door Sigurd Larmon. Deze zou in de volgende decennia een belangrijke
invloed op het bureau uitoefenen. Rubicam, die geleidelijk aan steeds
meer zijn stempel op het bureau was gaan drukken, had na het terugtreden
van Young een meerderheidsbelang in het bedrijf. In de volgende tien jaar
leidde Rubicam het opkomende bedrijf door de eerste ‘creatieve revolutie’
in de reclame-industrie. Het bureau was succesvol omdat Rubicam zijn
creatieve afdeling altijd aanmoedigde om origineel te zijn. Bovendien ging
hij steeds zorgvuldig om met de talentvolle, maar ook kwetsbare persoonlijkheden die hem omringden. Hoewel het een cliché is te beweren dat
een bedrijf bestaat uit zijn mensen, geldt dit zeker in de reclamebranche.
Het personeel van Y&R werd gestimuleerd, maar ook gekoesterd, zodat
de medewerkers het bureau vaak lang trouw bleven, hoewel ze soms bij
andere bedrijven veel meer konden verdienen. George Gribbin, het voormalige hoofd van de Copy afdeling, zei hierover: ‘One of the great assets of
this agency is that a man here feels he can express himself as a writer’ (Fox,
1990, p. 175).
Y&R werkte in de traditie van Theodor MacManus. In deze tijd
waarin veel hard sell- (reason-why) reclame werd gemaakt, gaf Y&R juist
de voorkeur aan een soft sell-(atmospheric advertising) aanpak. Rubicam had
een sterke voorkeur voor visueel aantrekkelijk goedgemaakte en veelal
humorvolle reclame. Y&R bleef de advertentie trouw, terwijl de industrie zich vaak tot nieuwe reclamemedia zoals de radio wendde. Rubicam
liet zich, naarmate de depressie langer duurde, ook niet verleiden tot een
onethische benadering. Een andere verdienste van Rubicam was dat hij
George Gallup (1901-1984) als onderzoeksdirecteur aan zijn bureau wist
te binden. Gallup, die in 1931, Professor in ‘Journalism and Advertising’ aan
de Northwestern University was, begon onderzoek te doen naar de vraag
welke onderdelen van de gedrukte media de meeste aandacht van het
publiek kregen. Het resultaat van dit onderzoek dat hij in 1931 uitvoerde,
leverde enkele verrassende resultaten op. Binnen de reclamewereld ontstond interesse voor de resultaten van het onderzoek dat Gallup in 1932
publiceerde. Verscheidene reclamebureaus probeerden hem in dienst te
nemen. Rubicam deed Gallup het beste voorstel. Hij bood hem volledige
vrijheid om zijn onderzoek te doen. Gallup hapte toe en aan het einde
van het semester ging hij bij Y&R in New York werken. Het werk van
Gallup had een aantoonbaar effect op de manier van reclame maken bij
Y&R, maar verschilde van de aanpak van J.B. Watson bij JWT. Gallup was
er bijvoorbeeld achter gekomen dat het publiek belangstelling had voor
grappige strips (cartoons). Deze techniek werd vervolgens toegepast om
reclame te maken voor producten. Hij ontdekte ook dat het publiek een
voorkeur had voor rechthoekige afbeeldingen en niet voor vreemde vormen.Y&R hield hier rekening mee bij de uitvoering van de advertenties.
Gallup zou uiteindelijk zestien jaar aan Y&R verbonden blijven. Hij zei
later dat hij er nooit spijt van had gehad, omdat hij er de volledige vrijheid had genoten. Toen een cliënt, een fabrikant van deodorant die goed
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was voor twee miljoen dollar omzet, een keer probeerde hem om te kopen
door hem zijn onderzoeksresultaten te laten wijzigen, weigerde hij dit.
Y&R gaf de opdracht terug (Fox, 1990, pp. 138-139; Gallup, A. & Gallup
jr, G.A., 2004, pp. 407-411).
De opkomst van de radioreclame
In de jaren dertig ontwikkelde de radio zich na de tijdschriften tot het
tweede reclame medium in de Verenigde Staten. De radio confronteerde
de reclamebureaus met nieuwe uitdagingen. Dit medium was veel vluchtiger dan een advertentie in een tijdschrift dat vaker en door verscheidene
personen gelezen kon worden. Een radioboodschap werd uitgezonden en
was dan verdwenen. De nadruk lag bij de radio veel meer op het woord en
allerlei (bij)geluiden. Het visuele aspect ontbrak geheel. Met radioreclame
konden nieuwe doelgroepen, zoals ongeletterden en jonge kinderen,
bereikt worden. Aan het begin van de jaren dertig kon één op de twintig
volwassen Amerikanen nog niet lezen of schrijven.
Belangrijk was ook dat radioreclame bijna niet uit de weg gegaan kon
worden. Iemand die naar de radio wilde luisteren, accepteerde de langskomende reclameboodschappen. De radio bracht in tegenstelling tot affiches
in de metro of advertenties in tijdschriften een ‘levende’ stem het huis binnen, die binnendrong in de intimiteit van het huiselijke bestaan. Gedurende de jaren van de depressie groeide de radioreclame – evenals Y&R
– tegen de stroom in. Op de radio werd de economische crisis volledig
buitengesloten. Iemand die zijn deur niet uitkwam en alleen maar naar de
radio luisterde kreeg nauwelijks iets te horen van de problemen in de boze
buitenwereld. Als de mensen hun radio aanzetten konden ze aan de realiteit van alle dag ontsnappen. De radio bood, behalve deze escape-functie,
ook afleiding om het dagelijks leven gemakkelijker te kunnen aanvaarden.
Deze psycho-sociale functie ging vergezeld van een boodschap van de
sponsor die ermee in harmonie was.
Aanvankelijk leek de radio meer op een telefoon. De eerste radiopioniers spraken namelijk voor een microfoon en luisteraars konden het
resultaat ervan via een koptelefoon beluisteren. De eerste radio’s werden
dan ook aangeduid met termen als Wireless Telephone en Radio Telephone. Toen de koptelefoon vervangen werd door een speaker (luidspreker)
konden ineens groepen mensen tegelijkertijd bereikt worden. De eerste
radiouitzendingen bestonden in de Verenigde Staten vooral uit gesproken
woord (Fox, 1990, pp. 151-152). Maar in Europa en in Nederland was dat
niet het geval.
Zowel bij de overheid als bij belangrijke industriëlen bestond aanvankelijk een zekere terughoudendheid om reclame op de radio toe te
laten. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog was onder invloed van allerlei schandalen die de media in de openbaarheid waren gebracht, bij veel
captains of industry de gedachte van verantwoordelijke dienstverlening in
het belang van de publieke zaak ontstaan. Bovendien dreigde de overheid
door middel van wetgeving de media te reguleren, zodat vanuit de jour270

nalistiek en de filmwereld de beweging van de social responsibility opgang
kwam. De industriëlen beroemden zich erop de massa te willen verheffen
(McQuail, 2003, pp. 55-56). Eerder hadden ze al geëxperimenteerd met
het invoeren van pensioenregelingen, winstdeling en de ‘amerikanisering’
van immigranten. Halverwege de jaren twintig werd de radio gezien als
het medium bij uitstek om de samenleving in cultureel opzicht op een
hoger plan te brengen. De nieuwe technologie werd een belangrijke civiliserende kracht toegekend. Dit idee wordt verwoord in een advertentie
van de National Carbon Company, waarin te lezen staat: ‘The air is your
theater, your college, your newspaper, your library’ (Marchand, 1985, pp.
89-90). In 1926 zag Owen D.Young, de voorzitter van General Electric en
van de Radio Corporation of America (RCA), zijn dochteronderneming
National Broadcasting Company (NBC) nog als een soort filantropische
instelling. Halverwege de jaren twintig ontstond overeenstemming over de
beperkende maatregel dat reclameboodschappen zich niet rechtstreeks tot
de luisteraars mochten richten. Het sponsoren van een uitzending werd
wel acceptabel gevonden (Marchand, 1985).
Het eerste commerciële radiostation KDKA werd op 2 november 1920
door het elektronika bedrijf Westinghouse in Pittsburgh opgericht. Westinghouse hoopte geld te verdienen aan de verkoop van de radiotoestellen
die nodig waren om dergelijke stations te beluisteren (Wood, 1958, p. 404;
Stephens, 1989, p. 302). De doorbraak van de radio vond plaats in de herfst
van 1921, toen ongeveer een half miljoen radio’s verkocht werden (Fox,
1990, p. 152). Eind 1922 waren in de Verenigde Staten 576 commerciële
radiostations actief. Van alle radiostations was er in 1924 veertig procent
in handen van de producenten van radio’s (Leiss, Kline, Jhally & Botterill, 2005, p. 109). In 1925 was het aantal in de Verenigde Staten verkochte
radio’s al toegenomen tot 5,5 miljoen. Het ging hierbij om bijna de helft
van alle toestellen ter wereld (Stephens, 1989, p. 302).
Vanaf augustus 1922 besloot the American Telephone and Telegraph
Corporation (AT&T) de ether vrij te geven voor radiocommercials (Fox,
1990, p. 152). AT&T introduceerde het ‘Toll’-systeem dat reclamemakers
in staat stelde, tien minuten reclamezendtijd te kopen voor honderd dollar. In het begin was dit aanbod geen groot succes: na drie maanden was er
pas voor 550 dollar radiozendtijd verkocht (Stephens, 1989, p. 302). Een
makelaarskantoor uit Long Island, de Queensbore Corporation, had de eer
als eerste van radioreclame gebruik te maken, en wel via het station WEAF
van AT&T in New York (Wood, 1958, p. 407). Het wist op deze manier
twee appartementen te verkopen. In maart 1923 had WEAF 25 sponsors,
waaronder Macy’s, Colgate en Metropolitan Life Insurance. Printers’ Ink,
dat als vakblad voor drukkers voor reclame in de gedrukte media opkwam,
toonde zich een tegenstander van de nieuwe concurrerende reclame
mogelijkheid. Het dreigde geen informatie meer te zullen afdrukken,
die betrekking had op radio-uitzendtijden. Andere vaktijdschriften, zoals
Advertising & Selling en Advertising Age (na 1930) namen een meer positieve
houding tegenover radioreclame aan.
Het reclamebureau van William H. Rankin wist in 1924 Goodrich Tires
271

over te halen een uitzending van een uur te sponsoren, die via een netwerk van negen radiostations werd uitgezonden. Al na een paar weken en
vele positieve reacties gaf Goodrich aan, aangenaam verrast te zijn door
het resultaat van de radiouitzendingen. Het ging uitsluitend om ‘indirecte’ reclameboodschappen omdat de naam van de sponsor slechts aan
het begin en aan het einde van het programma werd genoemd. Steeds
meer programma’s volgden dit voorbeeld, zoals de Palmolive Show waarin
de zangers ‘Paul Oliver’ en ‘Olive Palmer’ figureerden. De belangrijkste
producent van radio’s, Radio Corporation of America (RCA), trok de
bezwaren die deze onderneming aanvankelijk tegen commerciële radioboodschappen had, in en kocht in 1926 de omroep activiteiten onder de
naam van WEAF van AT&T (Stephens, 1989, p. 302; Fox, 1990, pp. 152153). De naam van het station werd vervolgens omgedoopt in WNBC.
RCA lanceerde de National Broadcasting Company (NBC) waarvoor
een complete tarievenlijst voor reclameboodschappen werd beschikbaar gesteld. Frank Arnold werd in dienst genomen om radioreclame aan
potentiële reclamemakers te gaan verkopen. Arnold reisde gedurende de
daarop volgende zes jaar het hele land door en prees de radio aan als de
vierde dimensie voor het maken van reclame, naast kranten, tijdschriften
en buitenreclame. In 1927 begon Columbia Broadcasting System (CBS)
met haar uitzendingen. CBS werd het tweede belangrijke radionetwerk.
Veel van de vroege producenten die de radio als reclamemedium wilden gebruiken, zoals Gilette, wisten eigenlijk niet precies wat ze er mee
aan moesten. Ze hoopten door het sponsoren van programma’s goodwill en belangstelling bij luisteraars voor hun producten te kweken. De
ontwikkeling van een wekelijkse programmering leidde ertoe dat ze
een beter zicht kregen op de betekenis van deze nog nieuwe vorm van
reclame (Leiss, Kline, Jhally & Botterill, 2005, pp. 108-112). Na de aanvankelijke aarzelingen werd rond 1926 door sommige reclamemakers ook
geëxperimenteerd met meer directe vormen van radioreclame (Marchand,
1985, p. 94). De tekstschrijvers leerden geleidelijk aan steeds beter speciaal
voor de radio te schrijven: in eenvoudige, korte zinnen met veel herhalingen en met een beperkt gebruik van s, f, m en n, letters met klanken die
moeilijk te verstaan waren.
Toen Arnold zijn ronde door de Verenigde Staten begon werd radioreclame nog door heel wat reclamebureaus afgewezen, zelfs door bureaus
als Ayer, BBDO en JWT die er toch al vroeg bij waren. Maar ook zij
konden het succes van de radioreclame niet blijvend negeren. De Lucky
Strike Show met het Lucky Strike Dance Orchestra was bijvoorbeeld bijzonder succesvol. In november en december in 1928 nam de omzet van
Lucky Strike toe met 47 procent. Drijvende kracht hierachter was George
Washington Hill die de reclame via Lord & Thomas liet lopen. Hill dicteerde het ‘format’ van de uitzendingen echter en koos zelf de omroeper
en het orkest. Ook bepaalde hij welke nummers gekozen werden. De
show werd in september 1928 voor het eerst door 39 radiostations van
NBC uitgezonden. Andere sigarettenfabrikanten, zoals Camel, de belangrijkste concurrent van Lucky Strike, overvleugelden Hill al snel (Fox,
272

1990, p. 154). Het aantal door reclame gesponsorde programma’s was in
1927 nog beperkt tot twintig procent. Het nam snel toe: tot 36 procent
in 1931 (Leiss, Kline, Jhally & Botterill, 2005, p. 109). De uitgaven voor
radioreclame waren in 1930 tot veertig miljoen dollar opgelopen. Rond
1932 was de radioreclame uitgegroeid tot een belangrijke vorm van
reclame. Het Crossley rating system gaf reclamebureaus die zich op deze
dienst abonneerden, een globale indicatie van het aantal ingeschakelde
luisteraars. De netwerken gingen steeds hogere tarieven vragen, naarmate
de luistercijfers verder toenamen. Sommige kranten weigerden korte tijd
de uitzendschema’s te publiceren, precies zoals Printers’ Ink voorspeld had.
Maar al snel besloten de krantenuitgevers eieren voor hun geld te kiezen.
In 1932 hadden de krantenuitgevers dertig stations in hun bezit, terwijl
ze ook nog eens 43 radiostations in opdracht van derden exploiteerden.
Amerikanen bezaten op dat moment vijftien miljoen radio’s, waarvan er
tien miljoen dagelijks ingeschakeld werden (Wood, 1958, pp. 405-416).
Aanvankelijk waren Lord & Thomas en JWT het meest actief in de
radioreclame. Lord & Thomas verzorgde vanaf augustus 1929 de Lucky
Strike Shows en de Amos ‘n’ Andy Show voor Pepsodent (Fox, 1990, p.
150). Het laatste programma was het meest populaire radioprogramma van
dat moment. Het droeg bij tot een verdrievoudiging van de omzet van
Pepsodent (Leiss, Kline, Jhally & Botterill, 2005, p. 110). In september 1929
lanceerde JWT de Fleischman Yeast Hour. Door contacten in Hollywood
wist JWT filmsterren in de show te halen. Met negen shows slaagde JWT
er in 1933 in meer inkomsten voor NBC te genereren dan welk ander
bureau ook. JWT had een directe telefoonlijn met NBC. Voorheen had
alleen Lord & Thomas dat privilege gehad.
Na verloop van tijd namen andere reclamebureaus de leidende positie
van JWT over. Bij Y&R liet Raymond Rubicam de radioreclame over aan
zijn onderdirecteur Chester LaRoche. LaRoche had veel succes met het
Radio Household Institute, een ochtendprogramma met praktische tips
voor huisvrouwen, en met een programma voor Jell-O in 1934. Toch was
Rubicam hiervan niet erg onder de indruk. Hij vond dat reclame op de
radio een vulgariserende invloed had. De reclame beheerste de radio naar
zijn mening teveel. Toch zou de radioreclame één derde van de omzet van
Y&R gaan uit maken toen LaRoche hem opvolgde.
Bij Benton & Bowles, één van de belangrijkste bureaus voor radioreclame, hadden de eigenaren een vergelijkbaar ambivalent gevoel bij radioreclame. Het bureau van William Benton (1900-1973) en Chester Bowles
(1901-1986) opende zijn deuren vlak voor de beurscrash van 1929. Na
negen maanden leek het bedrijf failliet te gaan. Het werd echter gered
door de ‘Maxwell House Showboat’, een variété-show onder supervisie van Bowles. Het programma nam in 1934 de leiding in de Crossley
ratings over van Fleischmann. Maar ook twee andere shows van Benton
& Bowles stonden in de top vier in dat jaar. De beide oprichters hadden
steeds het idee om met het bureau te stoppen, hoewel de omzet in 1934
gegroeid was tot acht miljoen dollar. Ze aarzelden om nieuw personeel
aan te nemen, ondanks de toenemende hoeveelheid werk. Bowles zij hier273

over: ‘We almost killed ourselves working.’ In 1936 besloot Benton de
reclame vaarwel te zeggen; hij was toen 36. Bowles volgde zijn voorbeeld
een paar jaar later. Hun afkeer van radioreclame was zo sterk geworden dat
ze uit principe besloten nooit meer naar de radio te luisteren (Fox, 1990,
pp. 157-158; Schaffer, 1993, pp. 9-12).
Vanaf het einde van de jaren twintig tot het begin van de Tweede Wereldoorlog hadden de opdrachtgevers voor de radioreclame en de door hen
ingehuurde reclamebureaus de volledige controle over de programmering.
Sponsors waren meer dan alleen sponsor. Ze produceerden de programma’s en ze contracteerden de artiesten, schrijvers, regisseurs en musici. De
accommodatie werd van de netwerken gehuurd. De netwerken hadden
nagenoeg geen controle over de programmering en er is geen aanwijzing
dat ze dat wel wensten. Het gevolg voor de programmering was voorspelbaar: een programma werd reclame onder een andere naam (Leiss, Kline,
Jhally & Botterill, 2005, pp. 109-110).
De twee reclamescholen die in de Verenigde Staten in de dag- en weekbladreclame waren ontstaan, zijn ook in de radioreclame doorgedrongen.
Allereerste was er het leidende bureau voor radioreclame Blackett-Sample-Hummert (B-S-H) dat de Hopkins-aanpak van hard sell volgde en
er losse principes op na hield (Fox, 1990, p. 158). Dit bureau richtte zich
vooral op goedkope artikelen die vaak gekocht werden, zoals sigaretten, graanproducten, cosmetica, tandpasta, ingeblikt voedsel, mondwater,
softdrink en patent-medicijnen. Deze producten werden door alle lagen
van de bevolking gekocht. Het doel van de adverteerders was een grote
naamsbekendheid te krijgen door de voordelen van de producten tot vervelens toe te herhalen (Wood, 1958, p. 411). De MacManus-school van soft
sell werd vertegenwoordigd door Young & Rubicam en Benton & Bowles.
Zij maakten commercials met meer smaak en subtiliteit. Ook hadden ze
oog voor ethische kwesties die met het medium radio te maken hadden
(Fox, 1990, p. 158). Ze sponsorden programma’s voor grote producenten
van duurzame goederen: van auto’s tot huishoudelijke apparaten (Wood,
1958, p. 411).
Hill Blanket en Frank Hummert (1879-1966) waren beiden opgeleid bij
Lord & Thomas toen dit bureau in Hopkins zijn belangrijkste copywriter had en onder leiding stond van Lasker. Ze introduceerden de reasonwhy-aanpak bij het nieuwe medium. Met de uitvinding van de soap opera
wisten ze hun bureau naar de eerste plaats onder de bureaus van radioreclame op te werken. Het idee voor de soap opera kwam van Hummert.
In 1929 werden er overdag nog maar weinig radiocommercials uitgezonden. De gedachte was dat huisvrouwen overdag geen tijd hadden om naar
de radio te luisteren. Hummert overwoog dat het een goed idee was om
deze luisteraars niet te benaderen met huishoudelijke tips, maar met verhalen die aansloten bij hun dagelijkse belevingswereld. In kranten waren
dergelijke verhalen al te vinden. Waarom zou dit niet op de radio kunnen?
Hummert bedacht de belangrijkste karakters en verhaallijnen. De verhalen
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waren speciaal voor huisvrouwen bedoeld en vanuit hun belevingswereld
geschreven. In 1933 was B-S-H het grootste bureau voor radioreclame. In
dat jaar verhuisde het van Chicago naar New York, dichter bij de hoofdkantoren van de belangrijkste radionetwerken. In het bureau gaven Hummert en zijn assistent en vanaf 1935 ook zijn echtgenote Anne Ashenhurst
(1905-1996) de toon aan. Ze zetten een ware fabriek op voor het schrijven van soap opera scripts. Schrijvers konden vijfentwintig dollar per script
verdienen. Er zijn voorbeelden bekend van schrijvers die, voorzien van
voedsel en voldoende schrijfmachines, opgesloten werden in een hotelkamer, als er een deadline gehaald moest worden. Overigens kregen ze een
gedetailleerde lijst met taboes die ze maar hadden te respecteren. Veertien
schrijvers leverden vijftig scripts per week af: ze schreven dan met zijn allen
ongeveer 6,5 miljoen woorden. De aanpak van B-S-H was zeer succesvol.
Tegen het einde van de jaren dertig ontvingen de shows van B-S-H een
miljoen brieven van fans per week. In 1937 was Frank Hummert met een
basissalaris van 132.000 dollar de best betaalde reclameman in de Verenigde
Staten. Daarnaast ontving hij bonussen en een deel van de royalty’s van de
door hem bedachte verhaallijnen van de soap opera’s. Ter vergelijking: Stanley Resor verdiende dat jaar een basissalaris van 90.000 dollar, terwijl Roy
Durstine 84.000 dollar en Raymond Rubicam 67.500 dollar verdiende.
Hummert ontleende veel macht aan zijn succes. Een concurrerende fabrikant van aspirine maakte eens een prijsvergelijking met Bayer, dat Hummert vertegenwoordigde.Toen Hummert dat had gemerkt nam hij contact
op met de National Broadcasting Company met de mededeling dat hun
relatie door deze aanpak op het spel werd gezet. Binnen de grenzen van de
reclame waren de Hummerts rijker en machtiger dan degenen met wie ze
te maken hadden (Fox, 1990, pp. 158-160; Cox, 2003).
In 1935 werd zeven procent van de reclame-uitgaven besteed aan de
radio, oplopend naar een hoogtepunt van vijftien procent gedurende de
Tweede Wereldoorlog en de tijd van papierschaarste erna. Toch werd ook
in die jaren een substantieel deel van de programma’s van de netwerken
niet gesponsord (Leiss, Kline, Jhally & Botterill, 2005, p. 111; Galbi, 2010).
Aan het einde van de jaren dertig voerden B-S-H met 12,1 miljoen dollar, Benton & Bowles met 7,7 miljoen dollar, Y&R met 6,5 miljoen dollar, Compton met 5,3 miljoen dollar en JWT met 4,6 miljoen dollar de
ranglijst van de reclamebureaus met de hoogste omzet in radioreclame aan
(Fox, 1990, p. 162).
8.3 Terugblik
De werknemers bij een reclamebureau in de jaren twintig en dertig kunnen getypeerd worden als over het algemeen jonge, relatief hoog opgeleide blanke mannen, doorgaans afkomstig uit het midwesten van de
Verenigde Staten.Vrouwen werkten er ook, maar in een aanzienlijk geringer aantal. Andere etnische groeperingen dan de westerse blanke klasse
ontbraken vrijwel geheel. Werknemers in de reclame verdienden een
bovengemiddeld salaris. Gemiddeld genomen wisselden ze vaak van baan.
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Het reclamebureau J. Walter Thompson (JWT) dat vanaf 1916 onder
leiding van het echtpaar Stanley Resor en Helen Lansdowne stond, werd
door hen beiden op een veel hoger niveau gebracht dan het voordien
had. De rationeel ingestelde Resor had een duidelijke voorkeur voor een
wetenschappelijke benadering van de reclame met als belangrijke kenmerken: efficiency, vooruitgang, controle en professionalisme. Hij saneerde het
bureau en richtte zich alleen op tachtig grote ondernemingen. Hij had
een sterk vooruitgangsgeloof en was ervan overtuigd dat in het menselijk gedrag wetmatigheden optraden die men kon toepassen om reclame
effectiever te maken. Dit was de reden waarom hij de grondlegger van de
behavioristische psychologie, J.B. Watson, in 1921, aan zijn onderneming
verbond. Daarnaast was Resor overtuigd van de ideeën over marketing. In
dit kader speelde marktonderzoek bij JWT een belangrijke rol. Als hoofd
van de onderzoeksafdeling trok Resor P. T. Cherington aan. Zowel Watson (behaviourisme) als Cherington (marketing) waren vooraanstaande pioniers op hun vakgebied. Resor trok overwegend personeel met een hogere
opleiding aan. Hij had de dagelijkse leiding van JWT terwijl Helen Lansdowne het creatieve talent vertegenwoordigde. Van de copywriters met
sterallures werd afscheid genomen, hoewel Helen eigenlijk tot dit slag vakmensen gerekend kon worden. Er werden account teams opgericht, die
gezamenlijk aan campagnes werkten.
Eind jaren twintig besloot een aantal bureaus de Atlantische Oceaan
over te steken en zich in het kielzog van grote adverteerders in Europese
steden te vestigen om vandaar uit de belangen van klanten te kunnen
behartigen. Toen ze zich in Europa gevestigd hadden probeerden ze eerst
hun belangrijkste Amerikaanse klanten (met wisselend succes) te interesseren om ook reclame te gaan maken op de Europese markten.Vaste voet
krijgen bij Europese klanten lukte vrijwel niet. Een belangrijke oorzaak
hiervan was de hoogte van de door de Amerikanen gehanteerde tarieven.
Vanaf de jaren twintig speelde het reclamebureau in de Verenigde Staten
een centrale rol bij het maken van reclame door de grote landelijke adverteerders. De meeste grote adverteerders besteedden de reclame geheel uit
aan reclamebureaus die voortdurend met elkaar in competitie waren om
de gunst van de adverteerder. De adverteerders hadden doorgaans kleine
reclameafdelingen binnen het bedrijf, die vooral als opdrachtgever voor de
reclamebureaus optraden.
Op de economische crisis van 1929 reageerden de bureaus heel verschillend. Stanley Resor van JWT probeerde zonder succes een convenant
met andere bureaus te sluiten, waarbij ze elkaar moesten beloven elkaars
klanten niet te zullen afpakken. Anderen gingen tot salarisverlaging en
het ontslaan van personeel over. Weer anderen probeerden het personeel
zo veel mogelijk vast te houden in de hoop op betere tijden. Maar niet
alle bureaus verging het zo slecht. Sommige bureaus wisten juist van de
crisis te profiteren. Een belangrijke exponent van deze goedrenderende
bureaus was Young & Rubicam. Aan dit bureau werd, in tegenstelling tot
veel andere bureaus waar de commerciële man de leiding had, met succes
leiding gegeven door een creatieve man. Het was Raymond Rubicam.
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In de jaren twintig kwam een nieuwe vorm van reclame op: radioreclame.
Aanvankelijk kwam de verkoop van radiocommercials aarzelend op gang.
In de jaren dertig groeide het adverteren via de radio bij sommige bureaus
zoals Benton & Bowles en Blackett-Sample-Hummert uit tot een specialisme. De reclamewereld creëerde de soap opera als een nieuwe reclamevorm in de jaren dertig.
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Hoofdstuk 9

Reclame in de Verenigde Staten, Duitsland en
Nederland kwantitatief beschouwd

9.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is vooral aan de hand van een kritischhermeneutische methode, waarbij de bronnen gewogen, de gegevens
geanalyseerd en interpretaties van de gegevens gegeven wordt, aangetoond
dat reclame een steeds belangrijker rol in de samenleving is gaan spelen.
Hierbij lag de nadruk op de transformatie van het advertentiebureau in
het reclamebureau. Daarnaast is in hoofdstuk vijf een kwantitatieve analyse
gegeven van de ontwikkeling van de dagbladen en het adverteren in verschillende dagbladen. Een aanvullende kwantitatieve benadering zou dit
beeld verder kunnen verdiepen. Daarom is gekozen voor een deelonderzoek naar de ontwikkeling van de aantallen advertentiebureaus gedurende
verschillende jaren. Een probleem hierbij is echter dat het bronnenmateriaal per land sterk verschilt. Over de aantallen advertentiebureaus zijn
vooral voor Nederland data beschikbaar. Wat de Verenigde Staten en
Duitsland betreft zijn de voor de kwantificering noodzakelijke gegevens
veel zeldzamer en veel minder samenhangend.
Op basis van de literatuur is het mogelijk althans een indicatie van de
kwantitatieve ontwikkeling van de aantallen advertising agencies in de Verenigde Staten en de Annoncenexpeditionen in Duitsland te geven. Voor
Nederland kan een onderzoek uitgevoerd worden dat lijkt op dat van
Fauconnier (1962, p. 119) voor België. Fauconnier telde de vermeldingen onder de rubriek ‘publi…’ in het telefoonboek van Brussel. Hij stelde
dat dit voldoende representatief voor België was. De instellingen die Fauconnier bestudeerde, dienden in hun activiteiten rechtstreeks verband te
houden met het ontwerpen en uitvoeren van reclameboodschappen.
Een herhaling van het onderzoek van Fauconnier is niet in alle opzichten mogelijk, omdat een advertentiebureau niet hetzelfde hoeft te zijn als
de door Fauconnier getelde reclame-instellingen. Een aan de Nederlandse
situatie aangepast onderzoek is echter wel mogelijk. De volgens de werkwijze van Fauconnier verkregen gegevens kunnen aangevuld worden met
gegevens over de erkende advertentiebureaus in Nederland. Hierbij dient
in aanmerking genomen te worden dat niet alle bureaus het predicaat
‘erkend’ mochten voeren. De gegevens over de erkende bureaus bieden
vooral inzicht in de spreiding van de bureaus over Nederland.
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9.2 De kwantitatieve ontwikkeling van de advertentiebureaus
9.2.1 Verenigde Staten
De gegevens over de kwantitatieve ontwikkeling van de advertentiebureaus in de Verenigde Staten zijn gefragmenteerd en ze maken een weinig nauwkeurige indruk. Het aantal advertising agencies wordt door Redlich
(1930, p. 89) voor 1904 op minstens tweehonderd geschat. Maar Calkins
& Holden (1905, p. 194) vonden in de bedrijvengids van New York alleen
in 1905 al 260 bureaus. In 1913 zouden er volgens Redlich vierhonderd
bestaan hebben; daarvan zouden er slechts 250 door de American Newspaper’s Publishers Association erkend zijn. Presbrey (1929, p. 548) telde
voor het midden van de jaren twintig ongeveer vijfhonderd bureaus, waarvan er 134 lid waren van de American Association of Advertising Agents.
Calkins hield het voor 1929 op minimaal 1.500 bureaus, maar daarbij zouden volgens Redlich veel onbetekenende ondernemingen meegeteld zijn.
9.2.2 Duitsland
Het eerste advertentiebureau in Duitsland (Haasenstein) dateert uit 1855.
Sindsdien nam het aantal bureaus gestaag toe. Genoemd kunnen worden:
A. Retemeyer (in 1857 in Berlijn opgericht), Eugen Fort (in 1861 in Leipzig opgericht), H. Engler (in 1862 in Leipzig begonnen), Daube & Co (in
1864 in Frankfurt am Main gevestigd) en Mosse (in 1867 in Berlijn opgericht). In 1872 telde het Duitse Rijk volgens Reinhardt (1993, pp. 105118) al vijftig bureaus. In negentien steden, verdeeld over geheel Duitsland
bestonden toen Annoncenexpeditionen. De meeste waren in Berlijn gevestigd (negen), gevolgd door Dresden (zeven), Leipzig (zes), Hamburg (vijf),
Frankfurt am Main (vier), Breslau en München (drie) en in Stuttgart
(twee). In Augsburg, Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Göppingen, Hannover, Kassel, Kiel, Keulen, Mainz en Nürnberg bevond zich één bureau.
In de Gewerbezählung van 1875 werden al 99 bureaus met 326 werknemers geteld. De meerderheid van de bureaus (52) werd in Pruisen aangetroffen, gevolgd door Beieren (26), Saksen (13), Württemberg (drie),
Mecklenburg-Schwerin (twee), Lübeck (twee) en Bremen (één). De
meerderheid van de werknemers was in Pruisen aangesteld, namelijk 228
personen. Van de 99 bureaus hadden twaalf bureaus meer dan vijf personeelsleden en zes bureaus telden meer dan tien personeelsleden. Gemiddeld
bestonden de bureaus uit iets meer dan drie personen. De Gewerbezählungen uit 1882 en 1895 bieden geen bruikbaar materiaal, omdat Annoncenexpeditionen en Auskunftsbüros toen bij elkaar opgeteld werden.
In de telling van 1907 werden de Annoncenexpeditionen weer als een
aparte groep geteld, waardoor de gegevens voor ons onderzoek weer bruikbaar zijn. Uit deze telling blijkt dat het Duitse Rijk intussen 731 bureaus
met 3.214 personeelsleden kende. De meerderheid van de bureaus was in
Pruisen (380) gevestigd met een zwaartepunt in Berlijn (115). De meeste
bedrijven (631) hadden tussen de één en vijf werknemers, 42 bedrijven
hadden zes tot tien werknemers, 51 bedrijven hadden elf tot vijftig werknemers, terwijl zeven bedrijven meer dan vijftig werknemers telden. Van
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deze laatste groep waren zes bedrijven in Berlijn en was één bedrijf in het
Rijnland gevestigd. Het gemiddeld aantal werknemers per bureau was
opgelopen tot ruim vier. De spreiding van de bureaus over het Duitse Rijk
was intussen eveneens toegenomen. Volgens Reinhardt was de groei van
het aantal bureaus afgezet tegen de Duitse economie bovengemiddeld. De
Annoncenexpeditionen ontstonden vooral in gebieden waar een sterke industrialisatie had plaatsgevonden, zoals in Saksen, Rijnland, Westfalen en Brandenburg, met inbegrip van Berlijn. De voorkeur voor de plaats van vestiging
ging niet zozeer naar industriesteden, maar eerder naar de handels-, beursen uitgeverscentra, zoals Berlijn, Hamburg, Leipzig en Frankfurt am Main.
Over de periode van 1917 tot de Tweede Wereldoorlog zijn voor Duitsland geen vergelijkbare kwantitative gegevens voorhanden. De Verein
Deutscher Zeitungs-Verleger (VDZV) die in 1900 was opgericht, hield
weliswaar gegevens bij over de bij deze vereniging erkende bureaus, maar
die maakten slechts een deel van het werkelijk aantal actieve bureaus uit.
Pas vanaf 1930 zijn gegevens over de erkende bureaus beschikbaar. In 1930
bestonden in Duitsland 314 erkende bureaus; in 1933 was dit aantal onder
invloed van de economische crisis tot 250 gedaald. De machtsovername
door de nationaal-socialisten in 1933 bood het nieuwe regime de mogelijkheid zijn invloed over de Duitse pers en over de reclame uit te breiden. De nationaal-socialisten hadden goed door dat ze de reclamewereld
onder controle konden krijgen via de reclamebemiddelaars. In het Gestetz
über Wirtschaftswerbung van 27 oktober 1933 werd verordonneerd dat alle
Werbungsmittler over een bewijs van goedkeuring van de Werberat moesten
beschikken. De Werberat wist de controle over de Annoncenexpeditionen af te
dwingen door middel van een gedwongen lidmaatschap van deze advertentiebureaus van het Verband Deutscher Annoncen-Expeditionen (VDAE).
Deze vereniging was in 1912 opgericht als reactie op de oprichting van
VDZV in 1894. Vanaf juni 1934 noemde de VDAE zich ‘Reichsverband
der deutschen Anzeigenmittler’. In november 1934 werd definitief besloten
dat voortaan alleen ‘Arische’ advertentiebemiddelingsinstituten toegelaten
zouden worden (Lang, 2000). Op deze wijze werd de nazifisering van de
beroepsvereniging, waaraan een verplicht lidmaatschap verbonden was, voltrokken. Gevolgen van deze regulering waren het verdwijnen van het aantal
niet erkende bureaus en een vermindering van de erkende bureaus van 250
in 1933 tot 208 in 1937. Twee bedrijven beschikten over meer dan twee
filialen; daaronder bevond zich als marktleider Ala met twintig filialen. In
1943 waren in het Derde Rijk nog steeds ongeveer tweehonderd bureaus
actief (Reinhardt, 1993, pp. 100-118).
9.2.3 Nederland
Toename van het aantal advertentiebureaus in Nederland
Er is geen volledige lijst met alle Nederlandse advertentiebureaus van voor
1940 beschikbaar. Wel zijn er twee bronnen die informatie bevatten over
de kwantitatieve ontwikkeling van de advertentiebureaus: ‘De officiële
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lijst van erkende advertentiebureaux’ en het telefoonboek van Amsterdam.
Geen van beide bronnen geeft echter een volledig beeld, maar ze kunnen
elkaar wel goed aanvullen. De lijst van erkende bureaus geeft informatie
over de spreiding van de (erkende) bureaus over het land, terwijl het telefoonboek gegevens bevat met betrekking tot het aantal bureaus (erkend en
niet erkend) in de hoofdstad.
‘De officiële lijst van erkende advertentiebureaux’ is de meest betrouwbare bron. De lijst werd samengesteld door de vereniging van uitgevers van
dagbladen De Nederlandsche Dagbladpers (NDP). In 1915, 1916, en 1919
tot en met 1940 werd de lijst verscheidene keren (twee à drie keer) per
jaar gepubliceerd in het verenigingsorgaan Mededeelingen aan de Leden [van
de Nederlandsche Dagbladpers]. In 1917 en in 1918 werd de lijst tevens
gepubliceerd in Het Advertentiewezen.Vanaf 1919 tot en met 1940 werd ze
eveneens opgenomen in Sijthoff’s adresboek voor den boekhandel en uitgeverij, dag- en nieuwsbladen, periodieken, advertentie- en reclamebureaus, grafische en
aanverwante vakken. Al met al is dankzij de genoemde bronnen een aaneengesloten reeks met de erkende advertentiebureaus vanaf 1915 tot en met
1940 beschikbaar. ‘De officiële lijst van erkende advertentiebureaux’ geeft
informatie over de kwantitatieve ontwikkeling, de spreiding en de continuïteit van de erkende bureaus. Ze geeft geen informatie over de nieterkende bureaus en ze heeft niet betrekking op de periode voor 1915. In
dit hiaat kan in ieder geval ten dele, voorzien worden door het telefoonboek van Amsterdam als aanvullende bron te gebruiken.
Bij het gebruik van het telefoonboek als bron wordt van de veronderstelling uitgegaan, dat een advertentiebureau in de regel niet zonder telefoon kan werken en dus in het telefoonboek terug te vinden moet zijn.
Uit mijn onderzoek blijkt dat deze veronderstelling niet helemaal juist is,
omdat in Amsterdam soms meer erkende bureaus bleken voor te komen,
dan in het telefoonboek vermeld werden. Het onderzoek beperkt zich tot
het telefoonboek van Amsterdam. Het eerste lokale net werd daar in 1881
aangelegd door de Bell Telephoon Maatschappij (Davids, 1999, p. 108).
Het vroegste exemplaar van het telefoonboek dat beschikbaar is in het
gemeente archief van Amsterdam dateert uit 1891.Voor de erop volgende
periode van 1892 tot en met 1901 zijn geen telefoonboeken beschikbaar.
Voor de erop volgende jaren tot 1940 is er in het genoemde archief een
volledige reeks aanwezig. Gedurende deze laatste lange periode is het telefoonboek verschillende keren van naam, van eigenaar en van opzet veranderd. Dit maakt het gebruik van telefoonboeken als bron lastig. Zo blinken
ze niet altijd uit door overzichtelijkheid. Maar dit ligt ook aan de bureaus.
Sommige bureaus kwamen namelijk vooral in de eerste tientallen jaren
vaker dan één keer in het telefoonboek voor. Of dit veroorzaakt werd
door fouten van de samenstellers van het telefoonboek of door een bewust
geplande reclame van de bureaus is vaak niet duidelijk. Wel kan men vaststellen dat het telefoonboek als reclamemedium ingezet werd door de
bureaus. Zo probeerden ze zich van elkaar te onderscheiden door de hele
naam in hoofdletters of in vet gedrukte letters te laten afdrukken. Ook
werd vanaf het begin van de jaren twintig in het telefoonboek geadver281

teerd. Coppens adverteerde in 1924 als volgt: ‘Coppens’s Adviesbureau is
geheel onafhankelijk van alle reclame uitgaven of reclamefirma’s. Zij stelt
complete reclamecampagnes op volgens psychologische systemen en adviseert slechts één firma in elke branche.’ Vanaf 1917 konden geïnteresseerden tegen betaling, behalve in het gewone gedeelte, ook in een speciale
beroepenlijst achterin opgenomen worden. In 1932 werd het speciale deel
verplaatst naar het begin van het telefoonboek. Hiervoor was een speciale
categorie in het leven geroepen: het advertentiebureau.
In de loop van de jaren twintig en in de
jaren dertig bestond de gewoonte advertenties
te signeren.Vanaf het begin van de jaren dertig
bepaalden de bureausignaturen het gezicht van
het deel van het telefoonboek waarin de advertentiebureaus werden geplaatst. De signaturen
van De la Mar,Van Alfen, Arc’s, Max Nunes en
Coppens werden in dit deel vermeld.
De verwachting dat het telefoonboek complementair zou zijn aan de lijst van erkende
bureaus werd, zoals eerder vermeld wordt, niet
helemaal bewaarheid. Vanaf 1916 tot en met
1919 blijken er zelfs meer bureaus in de lijst
van de erkende bureaus voor te komen dan
in het telefoonboek van Amsterdam. Hiermee
worden de beperkingen van het telefoonboek
als bron geïllustreerd. De oorzaak van het ontbreken van erkende bureaus in het telefoonIn de jaren twintig ontstond de gewoonte dat
advertentiebureaus hun advertenties sig- boek van Amsterdam is niet helemaal duidelijk.
neerden. De afbeelding is afkomstig uit De Het is denkbaar dat enkele bureaus toch niet
Reclame van januari 1934.
over een telefoonaansluiting beschikten, hoewel deze voorziening gezien de noodzaak
van een goede beschikbaarheid en veelvuldige contacten toch onmisbaar
geweest moet zijn. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat bureaus
onder een andere naam in het telefoonboek opgenomen werden. Uit
onderzoek hiernaar is daarvan echter niets gebleken.
Gezocht werd op de trefwoorden: advertentiebureau, advertentiekantoor, algemeen advertentiebureau, internationaal advertentiebureau en
annoncebureau. Andere trefwoorden zoals publiciteitsbedrijf, reclameontwerper, reclameatelier, reclamebureau, reclameadviesbureau, reclameartikel
en reclamefabriek, decoratie- en tentoonstellingswerk, reclameborden en
daglichtreclame, zijn niet systematisch onderzocht.Vaak is onduidelijk over
welke reclameactiviteiten het bij bepaalde ondernemingen gaat. Over deze
bedrijven kan wel iets gezegd worden, hoewel we er geen systematisch
onderzoek naar gedaan hebben. Vanaf 1902 treft men al bedrijven onder
de rubriek reclame aan. Vanaf de jaren twintig namen ze in aantal toe en
deze toename zette in de jaren dertig door.Vooral in dit laatste decennium
is er, zo krijgt men de indruk, van een snelle groei van de reclameactiviteiten sprake. Ook bespeurt men een toenemende specialisering.
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Analyse van de gegevens
De resultaten van de telling staan in de tabellen 9.2 en 9.3. In het telefoonboek van Amsterdam worden in de periode 1891 tot en met 1940 in
totaal 126 advertentiebureaus (inclusief bijkantoren) vermeld, terwijl 127
bureaus gedurende de periode van 1915 tot en met 1940 een erkenning
hebben gehad. Uit de gegevens van de erkende bureaus blijkt dat deze
advertentiebureaus verspreid waren over bijna het hele land, met een oververtegenwoordiging in de grote steden. Het zwaartepunt lag in de grote
steden in het westen van Nederland. Amsterdam was hierbij koploper (59),
gevolgd door Rotterdam (29) en Den Haag (16). Dit is niet verwonderlijk, omdat deze drie steden als de drie perscentra van Nederland golden
(Schneider & Hemels, 1979). Drie advertentiebureaus (De la Mar, Nijgh &
Van Ditmar en D.IJ. Alta) beschikten over vestigingen in verscheidene steden. In Amsterdam waren ongeveer evenveel advertentiebureaus te vinden
als in de overige steden bij elkaar. Met uitzondering van kleine uitschieters in 1915 (24) en 1936 (41) schommelde het aantal erkende bureaus in
Amsterdam voortdurend tussen de dertig en veertig. Het aantal erkende
bureaus in de overige steden was aan grotere schommelingen onderhevig.
Het varieert van 26 (1915) tot 51 (1922-1924).
De verschillen in de absolute aantallen bij de bureaus in het algemeen zijn bij het telefoonboek van Amsterdam groter dan bij de erkende
bureaus het geval is. Het aantal bureaus in het telefoonboek begon in 1891
met vier en eindigde in 1938 met 63. Bij de erkende bureaus bestond een
groot percentage bureaus korter dan elf jaar (42 procent). Daar staat een
bijna even grote groep (38 procent) tegenover, die langer dan twintig jaar
actief was. Hiervan heeft 22 procent de gehele periode van 26 jaar vol
gemaakt.
De gegevens uit het telefoonboek van Amsterdam vullen het beeld van
de erkende bureaus aan. Het blijkt dat een kwart van de advertentiebureaus in Amsterdam een levensduur heeft gehad van niet meer dan één
jaar. Een grote groep (66 procent) heeft korter dan elf jaar bestaan. Enkele
bureaus waren gedurende de gehele periode van 1891 tot 1940 in bedrijf.
Twee bureaus zijn meer dan veertig jaar actief geweest. Het zijn De la Mar
en Nijgh & Van Ditmar. Vijftien bureaus hebben 31 tot en met 40 jaar
bestaan (dertien procent).
Overziet men de resultaten dan lijkt het meest waarschijnlijk dat de
korte levensduur, die vooral bij de gegevens uit het telefoonboek opvallend is, vooral toegeschreven moet worden aan de niet-erkende bureaus.
Men was blijkbaar vrij snel geneigd een advertentiebureau te beginnen,
zonder dat hiervoor een voldoende financiële basis aanwezig was. Echter: ook de erkende bureaus waren niet allemaal verzekerd van een lange
levensduur. Een erkenning hield kennelijk geen garantie in voor het naar
behoren functioneren en renderen van een advertentiebedrijf. Toch blijkt
bij een nadere vergelijking van de gegevens met betrekking tot erkende en
niet-erkende bureaus, dat ook een niet-erkend bureau wel degelijk gedurende langere tijd in bedrijf kon zijn. Een voorbeeld hiervan is het Inter283

nationaal Annonce Bureau dat van 1902 tot en met 1940 bestond.
Een deel van de bureaus wist ook in slechte economische tijden te
overleven. Dit lukte de erkende bureaus beter dan de niet erkende bureaus.
Het verdwijnen van een bureau kon ook andere redenen, dan het ontbreken van voldoende financiële basis hebben. Zo kon er sprake zijn van
fusies, zoals uit de lijsten in de bijlagen 2 en 3 blijkt.Verder kon het overlijden van de eigenaar ertoe leiden dat een bedrijf ten onder ging. Ook
konden bureaus van naam veranderen of naar een andere stad verhuizen.
Het verdwijnen uit de lijst voor erkende bureaus kon tenslotte veroorzaakt
worden door het verlies van de erkenning.
Gedurende de periode van 1912 tot en met 1919 groeide het aantal
bureaus in Nederland sterk, zoals uit grafiek 9.2 blijkt. Dit geldt vooral
voor de erkende advertentiebureaus. Men krijgt de indruk dat de advertentiebureaus in deze periode geprofiteerd hebben van de slechte economische situatie in het buitenland. Nederland was immers alleen indirect
betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Tot 1922 kan men een bescheiden
stijging bij de erkende en niet-erkende bureaus registreren.Tussen 1922 en
1927 trad een geringe daling in het aantal bureaus van beide categorieën
op. Uit de gegevens van de erkende bureaus blijkt dat vooral bij de buiten Amsterdam opererende erkende bureaus voor de aangeduide fluctuaties gevoelig waren. De situatie in Amsterdam was blijkbaar stabieler dan
elders. De verklaring voor de ontwikkeling in Nederland kan gevonden
worden in het verloop van de korte conjunctuurgolf. In de jaren 1920 en
1929 kende de Nederlandse conjunctuur twee hoogtepunten, gevolgd
door twee dieptepunten in 1923 en 1933 (De Vries, 1973, pp. 92-103).
Na 1929 kan wat betreft het aantal erkende bureaus van een licht
dalende trend gesproken worden. Deze afname kan vooral aan de buiten
Amsterdam opererende bureaus toegeschreven worden. In het telefoonboek van Amsterdam nam het aantal bureaus namelijk tot en met 1938 toe.
Na 1938 trad een lichte daling in het aantal in het Amsterdamse telefoonboek vermelde bureaus op. Bij de erkende bureaus trad, na een daling in
1939, in 1940 weer een stijging op. Het oude niveau van 1938 (67) werd,
zo blijkt uit de gegevens van de erkende bureaus, weer bereikt. Op basis
van de grafiek van de erkende bureaus kan geconcludeerd worden dat
Amsterdam minder gevoelig lijkt te zijn geweest voor de sociaal-economische ontwikkelingen in de periode van 1915 tot en met 1940 dan de rest
van Nederland. Op twee uitzonderingen na (1915 met 24, en 1936 met 41
erkende, in Amsterdam gevestigde, bureaus) schommelt het aantal erkende
bureaus in de grafiek voortdurend tussen de dertig en veertig. De fluctuaties bij de erkende bureaus buiten Amsterdam zijn groter: voor 1915 komt
men op 26, en 1922 tot en met 1924 op 51.
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Tabel 9.2
De kwantitatieve ontwikkeling van de advertentiebureaus in Nederland in de periode
1891-1940
Telefoonboek
Amsterdam
1891

4

1902

11

1903

12

1904

12

1905

12

1906

12

1907

13

1908

14

1909

16

1910

17

1911

18

Erkend binnen
Amsterdam

Erkend buiten
Amsterdam

Totaal
Erkend

1912

22

1913

23

1914

23

1915

24

24

48,0%

26

52,0%

50

1916

24

32

50,0%

32

50,0%

64

1917

29

34

47,9%

37

52,1%

71

1918

29

34

47,9%

37

52,1%

71

1919

32

35

44,3%

44

55,7%

79

1920

38

37

46,8%

42

53,2%

79

1921

42

39

45,9%

46

54,1%

85

1922

43

38

42,7%

51

57,3%

89

1923

39

36

41,4%

51

58,6%

87

1924

42

36

41,4%

51

58,6%

87

1925

42

36

43,9%

46

56,1%

82

1926

42

37

46,3%

43

53,8%

80

1927

41

35

47,3%

39

52,7%

74

1928

42

35

47,3%

39

52,7%

74

1929

44

36

48,6%

38

51,4%

74

1930

45

36

48,0%

39

52,0%

75

1931

50

35

46,7%

40

53,3%

75
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Telefoonboek
Amsterdam
1932

48

Erkend binnen
Amsterdam
35

Erkend buiten
Amsterdam

47,3%

39

Totaal
Erkend

52,7%

74

1933

50

37

48,7%

39

51,3%

76

1934

49

37

49,3%

38

50,7%

75

1935

52

39

54,2%

33

45,8%

72

1936

56

41

54,7%

34

45,3%

75

1937

61

36

52,9%

32

47,1%

68

1938

63

35

52,2%

32

47,8%

67

1939

60

34

53,1%

30

46,9%

64

1940

56

34

50,7%

33

49,3%

67

Tabel 9.3
Overzicht van de levensduur van advertentiebureaus in Nederland in de periode
1891-1940
Levensduur in jaren
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Telefoonboek Amsterdam

Totaal Erkend

Aantal

%

Aantal

%

1

31

25%

9

7%

2

10

8%

6

5%

3

15

12%

5

4%

4

10

8%

8

6%

5

4

3%

6

5%

6

6

5%

3

2%

7

2

2%

6

5%

8

3

2%

4

3%

9

2

2%

2

2%

10

1

1%

3

2%

11 t/m 20

13

10%

24

19%

21 t/m 30

12

10%

51

40%

31 t/m 40

15

12%

49

2

2%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1891
1903
1905
1907
1909
1911
1913
1915
1917
1919
1921
1923
1925
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1929
1931
1933
1935
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1939

Aantal

Grafiek 9.1
Kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse advertentiebureaus in de periode
1891-1940

Erkend binnen Amsterdam
Erkend buiten Amsterdam
Telefoonboek Amsterdam

9.3 Terugblik
Een in alle opzichten optimaal vergelijkend onderzoek naar kwantitatieve ontwikkelingen op het gebied van de reclame in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland is niet goed mogelijk door het ontbreken van
vergelijkbaar statistisch materiaal. Consistente data met betrekking tot de
aantallen bureaus zijn vooral voor Nederland beschikbaar. Deze data zijn
afkomstig uit het telefoonboek van Amsterdam en ontleend aan lijsten
van erkende bureaus. Uit de aldus verkregen gegevens blijkt dat het aantal
bureaus vanaf 1891, het jaar waaruit het eerst telefoonboek beschikbaar
is, tot 1940 sterk in aantal is toegenomen. In 1891 stonden nog maar vier
bureaus in het telefoonboek van Amsterdam, terwijl dit in 1940 al opgelopen was tot 56.
Vanaf 1915 konden bureaus ‘erkend’ worden. Het aantal erkende
bureaus groeide vanaf 1915 tot en met 1940 van 50 tot 67. Het aantal
erkende bureaus was met 89 in 1922 op een hoogtepunt. Dit hoge aantal kan vooral toegeschreven worden aan bureaus buiten Amsterdam. De
grootste concentratie erkende bureaus bevond zich in Amsterdam, gevolgd
door Rotterdam en Den Haag. Maar ook in andere steden, zoals Utrecht,
Nijmegen, Arnhem, Groningen, Tiel, Zaandam, Koog aan de Zaan/Zaandijk, Haarlem, Leeuwarden, Eindhoven en Dordrecht, waren erkende
bureaus gevestigd. De economische crisis liet de bureaus niet onberoerd,
maar een aantal bureaus begon (met wisselend succes) juist in de jaren dertig.
Uit de schaarse Amerikaanse data blijkt dat daar een aanzienlijk groter
aantal bureaus heeft bestaan en dit geldt ook voor Duitsland. In de Verenigde Staten zouden in 1904 tweehonderd bureaus actief zijn geweest, in
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1913 zouden dit er vierhonderd en in 1929 wellicht 1.500 geweest zijn.
De groei was in Duitsland vooral in de tweede helft van de negentiende
eeuw aanzienlijk. Na de volkstelling van 1907 in Duitsland zijn slechts
gegevens met betrekking tot het aantal ‘erkende bureaus’ in de jaren dertig
beschikbaar. Duidelijk is dat het aantal erkende bureaus in Duitsland onder
invloed van de economische crisis daalde van 314 in 1930 tot 250 in 1933.
De machtsovername van de nazi’s in 1933 zorgde voor een verdere daling,
en wel tot 208 in 1937 en 200 in 1943. Vanaf november 1934 waren niet
erkende bureaus verboden.
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Slotbeschouwing

Inleiding
In deze studie staat de ontwikkeling van advertentiekruier tot reclamebureau in drie landen (Nederland,Verenigde Staten en Duitsland) centraal. De
ontwikkeling beslaat een lange periode die loopt van de eerste helft van de
negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van vier
typen communicatiemodellen die door McQuail (2005) onderscheiden
worden, werd vastgesteld dat het meest eenvoudige communicatiemodel
(het transmissie- of transportmodel) het best geschikt is om de positie van
het advertentie- of reclamebureau een plaats te geven binnen het communicatieproces. Het model van Braddock, dat een verdere uitwerking is van
de Lasswell-formule bleek in al zijn eenvoud het meest in aanmerking te
komen om als uitgangspunt voor de bepaling van de denkbare invalshoeken te komen. De formule van Lasswell leidt als vanzelf tot de volgende
onderzoeksgebieden: control analyses, media analyses, audience analyses,
content analyses en effect analyses. Braddock vult deze opdeling aan met
twee als vragen geformuleerde benaderingen, namelijk: Under what circumstances? en For what purpose? De aldus onderscheiden onderzoeksgebieden leverden de onderzoeksvragen voor ons onderzoek op.
Vanuit deze vraagstellingen werd een tweeledige probleemstelling
geformuleerd. Deze luidt:
• Hoe en wanneer is het advertentiebureau in Nederland ontstaan en
hoe verhield zich deze ontstaansgeschiedenis tot de Verenigde Staten
van Amerika en tot Duitsland vanaf de negentiende eeuw tot aan de
Tweede Wereldoorlog?
• Hoe en wanneer ontwikkelde het advertentiebureau zich in Nederland,
de Verenigde Staten en in Duitsland tot reclamebureau? Wat waren de
overeenkomsten en verschillen in de ontwikkeling in deze landen?
Periodisering
De ontwikkelingen binnen de drie landen werden met elkaar vergeleken
aan de hand van een viertal fasen die ontleend werden aan de Amerikaanse
literatuur. De faseringen van Pope (1983) en Fox (1984) en Leiss, Kline,
Jhally & Botterill (2005) hebben veel overeenkomsten. Ze werden als uitgangspunt genomen voor de indeling van de ontwikkeling in de Verenigde
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Staten. De keuze levert de volgende periodisering op:
1. 1800-1870: De voorgangers van het advertentiebureau;
2. 1870-1890: De opkomst van het advertentiebureau;
3. 1890-1920: De opkomst van het reclamebureau en
4. 1920-1940: Naar een verdere professionalisering.
Beide samenhangende deelvragen van de probleemstelling werden beantwoord door bij de ontwikkeling van het advertentiebureau tot reclamebureau aandacht te schenken aan de overeenkomsten en de verschillen in
de drie landen – steeds aan de hand van de fasering in de Verenigde Staten.
Bij de indeling in de vier fasen stond een synchrone analyse per land centraal: bij elke fase werd de ontwikkeling van het advertentie- en later het
reclamebureau in de Verenigde Staten geschetst en vervolgens vergeleken
met de ontwikkeling in Duitsland en Nederland aan de hand van subvragen die verschilden per fase. Binnen een bepaalde fase werd dus gekozen
voor een chronologische behandeling van de ontwikkeling in de drie
gekozen landen om die vervolgens onderling te kunnen vergelijken. Door
de ontwikkeling binnen een fase per land afzonderlijk chronologisch uit
te werken werd een duidelijke samenhang in tijd en plaats gewaarborgd,
zodat ook de context van de advertentiekruierij en het daarop gevolgde
reclamebedrijf tot zijn recht komt. De uitvoerige synchrone analyse werd
gevolgd door een meer beperkte diachrone analyse. De diachrone analyse
bestond uit een kwantitatieve analyse van de advertentiebureaus in de drie
gekozen landen.
Definities
In hoofdstuk twee werden de definities van het begrip reclame onderzocht en tegenover begrippen als publiciteit, propaganda, marketing en
voorlichting geplaatst.Vastgesteld werd dat reclame als modaliteit van massacommunicatie (ofwel openbare communicatie) voor 1940 door reclamemakers doorgaans niet gedefinieerd werd. Auteurs die zich wel aan een
definitie waagden, wekken sterk de indruk zich weinig te bekommeren
om eerdere definities. Enkele auteurs reageerden wel op definities van
anderen. De definities van publiciteit, reclame, propaganda en soms ook
voorlichting werden door elkaar gebruikt. Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat deze werkvormen in de communicatiepraktijk nog niet
zo scherp werden onderscheiden. Toch riepen de verschillende begrippen
een ander gevoel bij betrokkenen op. Bij reclame stond een commercieel belang voorop, terwijl het bij propaganda eerder om een ideëel belang
ging. Het begrip publiciteit werd wel gebruikt in plaats van reclame: het
was dan meestal een poging om een gunstiger klank aan reclame te geven.
In de definities van het begrip reclame van vóór 1940 wordt een mentaliteitsverandering zichtbaar, die zich vanaf het einde van de negentiende
eeuw lijkt te voltrekken. Bij de oudere definities ligt het accent op informeren. Bij latere definities, vanaf ongeveer 1920, wordt het element verkopen geïntroduceerd.
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Historiografie
Uit de historiografie, die in hoofdstuk 3 behandeld wordt, blijkt dat in
de drie gekozen landen grote verschillen bestonden als het gaat om de
belangstelling vanuit de academische wereld voor reclame. Nederland
kende tot voor kort nauwelijks een traditie van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en andere aspecten van reclame. In Duitsland
bestond tijdens het interbellum vanuit de Zeitungswissenschaft een grote
belangstelling voor het adverteren en de advertentiebureaus. Dit blijkt
vooral uit een reeks van proefschriften op dit terrein. Deze wetenschappelijke belangstelling verdween na de Tweede Wereldoorlog lange tijd.
Het proefschrift van Reinhardt (1983) leidde in Duitsland tot hernieuwde
interesse voor de reclamegeschiedenis. Wat betreft de Verenigde Staten kan
men eveneens een toegenomen belangstelling voor reclamegeschiedenis
vaststellen, en wel vanaf de laatste decennia van de twintigste eeuw.Vooral
de studie van Marchand (1986) heeft veel waardering geoogst. In Nederland bestond tot nu toe vooral aandacht vanuit een kunsthistorische optiek
voor reclame. Het algemene overzichtswerk over reclamegeschiedenis van
Schreurs (1989, 2001) en het kunsthistorische proefschrift van Cleven
(1999) over de geschiedenis van het beeld in de reclame springen vooral
in het oog. De tentoonstelling ‘100 jaar ReclameKlassiekers’ van december
2010 tot maart 2011 in de Beurs van Berlage oogstte veel publieke belangstelling.
Ontwikkelingsperspectief
Vroege vormen van advertentiebemiddeling worden in hoofdstuk vier
(Verenigde Staten en Duitsland) en hoofdstuk vijf (Nederland) behandeld.
Deze periode liep in de Verenigde Staten tot ongeveer 1870, in Duitsland
tot ongeveer 1850 en in Nederland tot ongeveer 1880. De voorgeschiedenis van het advertentiebureau verschilde in de drie landen nogal. Vooral
de ontwikkeling in Duitsland valt op. In Duitsland (Pruisen) bestonden
vanwege de Intelligenzblätter (advertentiebladen ook met mededelingen)
Intelligenzkontoren die zich tevens met advertentiebemiddeling bezighielden. Advertenties mochten uitsluitend verschijnen in een blad dat daarvoor over een staatslicentie beschikte: het Intelligenzblatt. Over de vraag of
het hierbij gaat om voorlopers van het advertentiebureau bestaat geen duidelijke opvatting. Zo ziet Reinhardt het Intelligenzkantor niet als een voorloper, omdat het geen commerciële instellingen zou zijn, terwijl Heuer
(1937) van mening is dat het dat wel is. Hij gebruikt hiervoor als argument
dat het bedrijven zijn, die in advertenties bemiddelen.Vergelijkbare instellingen bestonden niet in de Verenigde Staten en Nederland. In Nederland
waren voor de doorbraak van de advertentiebureaus al wel bemiddelaars
in advertenties actief. Men kan hierbij denken aan boekhandelaren, postmeesters, notarissen en personeel van kranten. Zij deden dat werk doorgaans naast hun eigenlijke beroep. Er zijn aanwijzingen dat in de Verenigde
Staten bepaalde personen zich soms ook al met advertentiebemiddeling
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bezighielden, maar daarover is weinig bekend.
Het eerste advertentiebureau in Nederland (Wijt en Zoonen) is in 1826
in Rotterdam opgericht. In 1846 begon Nijgh, vanaf 1864 samen met Van
Ditmar, een advertentiebureau, eveneens in Rotterdam. Het eerste advertentiebureau in Duitsland werd na de afschaffing van de Intelligenzzwang
in Pruisen in 1850 opgericht. In 1855 werd de Insertions Agentur in
Altona opgericht door Ferdinand Haasenstein. Vanaf 1858 ging hij samen
met Adolf Vogler door als Haasenstein & Vogler OHG. Het eerste advertising agency in de Verenigde Staten werd in 1843 opgericht door Volney B.
Palmer in Philadelphia. Al deze advertentiebemiddelaars verdienden hun
geld op dezelfde manier: in ruil voor het aanbrengen van advertenties bij
krantenuitgevers kregen ze korting op de prijs van de aangebrachte advertenties. Het belang van de bemiddelaar in advertenties viel grotendeels
samen met dat van de kranteneigenaren aan wie de advertenties geleverd
werden. In Nederland heeft de zegelbelasting vanaf 1844 tot 1 juli 1869
een kostenverhogend effect gehad op zowel de abonnementsprijzen als
op de tarieven van advertenties in dagbladen en tijdschriften, waardoor de
expansie van de pers én het adverteren bemoeilijkt werd. In de Verenigde
Staten speelde deze fiscale hindernis geen en in Duitsland nauwelijks een
rol.
De pioniersrol van de Verenigde Staten
De jaren van de hoogtijdagen van het advertentiebureau komen in hoofdstuk vier (Verenigde Staten en Duitsland) en in hoofdstuk vijf (Nederland)
aan de orde. In de Verenigde Staten duurde deze periode van ongeveer
1870 tot 1890, in Duitsland van 1860 tot 1900 en in Nederland van 1880
tot 1920. De drie landen hebben met elkaar gemeen dat er in verschillende steden steeds meer advertentiebureaus opkwamen. De bureaus
speelden nog steeds voornamelijk een rol bij het doorgeven van advertenties aan bladen in ruil voor korting op de advertentieprijs. Inhoudelijk leverden ze doorgaans geen bijdrage aan de vorm of de inhoud van
de advertenties. Het belang van het advertentiebureau ging geleidelijk aan
steeds meer samenvallen met dat van de adverteerder. Het belangrijkste
reclamemiddel bleef de advertentie, zoals dat in de eraan voorafgaande
periode ook het geval was geweest.
In de Verenigde Staten ontstonden bureaus in verscheidene grote Amerikaanse steden. Het zwaartepunt lag in Chicago, Boston en New York. In
1865 introduceerde Rowell het pachtbladensysteem. In het kader van dit
systeem verpachtten uitgevers advertentieruimte aan advertentiebureaus.
Deze verkochten de ruimte vervolgens in delen door aan adverteerders. In
de Verenigde Staten ontstonden twee typen bureaus: special agents en general
agents. Special agents vertegenwoordigden een beperkt aantal uitgevers. Ze
ontstonden op initiatief van de uitgever. General agents werkten voor alle
titels, ongeacht wie de uitgever ervan was.
In deze vroege periode lieten de Amerikaanse bureaus hun belang meer
samenvallen met dat van de uitgevers dan van de adverteerders. De uitge292

vers gaven de bureauhouders de korting, zodat dezen het idee kregen dat
ze door de kranten betaald werden. De bureaus probeerden een zo hoog
mogelijke korting te krijgen. Dit veranderde toen N.W. Ayer & Son het
Ayer-open-contract introduceerde, waarbij de adverteerder de korting die de
bladen gaven, aanvulde tot 1,5 procent. Het advertentiebureau had hierdoor geen belang meer bij de mediakeuze, zodat het belang van het advertentiebureau meer ging samenvallen met dat van de adverteerders. Rond
1890 was N.W. Ayer & Son het leidende bureau in de Verenigde Staten.
Machtstrijd in Duitsland
In Duitsland werd er een machtsstrijd uitgevochten tussen enkele grote
bureaus die streden om de leidende positie in de markt.Van 1860 tot 1890
was Haasenstein & Vogler marktleider. Dit bureau verloor het marktleiderschap rond 1890 aan Mosse. De grotere bureaus hadden een netwerk van
kantoren in de grotere Duitse steden en soms ook in het buitenland. Naast
de grote netwerkbureaus kwamen veel kleine bureaus in tal van steden
door geheel Duitsland op. Deze hadden doorgaans één of enkele (bij)kantoren. In Duitsland introduceerde Mosse in 1867 het pachtbladensysteem.
De ‘doorbraak’ in Nederland
De ‘doorbraak’ van het advertentiebureau in Nederland vond plaats rond
1880, toen het aantal advertentiebureaus begon toe te nemen. Het advertentiebureau De la Mar, dat in 1880 met zijn activiteiten begon, slaagde
erin zich te ontwikkelen tot het leidende bureau vóór 1940. Het pachtbladensysteem kwam in Nederland gedurende de jaren negentig van de
negentiende eeuw op.
Het reclamebureau in de Verenigde Staten
In hoofdstuk zes wordt de opkomst van het reclamebureau in de Verenigde Staten behandeld. In de Verenigde Staten liep deze periode van
1890 tot ongeveer 1920. Het zwaartepunt van de reclamewereld kwam
in Chicago te liggen. Kenmerkend voor deze periode is dat het schrijven
van reclameteksten zich tot een vak ontwikkelde. De bureaus gingen zich
bemoeien met de inhoud van de reclame-uitingen. Het bedrijfsmodel veranderde niet. Het reclamebureau kreeg zijn inkomsten nog steeds uit de
korting die persorganen gaven als advertenties aangebracht werden. Het
belang van het reclamebureau ging steeds meer samenvallen met dat van
de adverteerder. De advertentie in dagbladen bleef het belangrijkste reclamemiddel.
Het warenhuis Wanamaker nam de eerste tekstschrijver (copywriter)
in dienst. Rond 1890 werden de meeste advertentieteksten nog door de
adverteerders zelf aangeleverd. Enkele advertentiebureaus gingen er al
snel toe over, tekstschrijvers in dienst te nemen. Sommige tekstschrijvers
wisten een zekere sterrenstatus te ontwikkelen en kregen ook buiten de
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directe kring van advertentiebureaus enige bekendheid. Voorbeelden zijn
Kennedy, Hopkins en Calkins. Rond 1920 werden de meeste reclamecampagnes van de grote landelijk adverterende Amerikaanse bedrijven
volledig uitbesteed aan de reclamebureaus.
Aan het begin van de jaren twintig was de transformatie van advertentiebureau naar reclamebureau in de Verenigde Staten voltooid. Het
belang van het reclamebureau viel nu grotendeels met dat van de landelijke adverteerders samen. Binnen het specialisme van het tekstschrijven
ontwikkelden zich twee stromingen: hard sell (reason-why-copy) en soft sell
(atmospheric advertising). Bij de reason-why-copy werd aan consumenten uitgelegd, waarom ze een product moesten kopen. Deze vorm van reclame
werd vooral ingezet bij consumptiegoederen die regelmatig aan klanten
verkocht konden worden. Atmospheric advertising probeerde vooral een
goed gevoel over een product bij klanten over te brengen. Hierbij werd
vaak gebruik gemaakt van afbeeldingen met een beperkte hoeveelheid
tekst. Deze vorm van reclame werd aanvankelijk vooral bij luxe-goederen,
zoals auto’s, ingezet.
Het reclamebureau in Duitsland
De opkomst van het reclamebureau in Duitsland wordt eveneens in
hoofdstuk zes behandeld. In Duitsland loopt de periode waarin zich deze
ontwikkeling voltrok van ongeveer 1900 tot in de jaren zestig van de
twintigste eeuw. De eerste reclameadviseurs kwamen op rond 1900. Ze
kwamen niet voort uit de advertentiebureaus, maar hadden een onafhankelijke positie. Pas later gingen de advertentiebureaus zich eveneens met
reclameadvies bezighouden. De rol van marktleider werd in Duitsland
rond 1917 overgenomen door Ala (Allgemeine Anzeigen GmbH). Dit
bedrijf werd aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog onder leiding
van Alfred Hugenberg opgericht en had oorspronkelijk ten doel de belangen van de Duitse adverteerders in het buitenland te behartigen. De Eerste
Wereldoorlog gooide echter roet in het eten, waardoor men besloot zich
op de binnenlandse advertentiemarkt te richten. Ala wist zich in de loop
van de jaren twintig tot een reclameconcern op te werken door over te
gaan op de oprichting en overname van tal van gespecialiseerde reclamebedrijven.
Vanaf 1927 kwamen grote Amerikaanse reclamebureaus naar Duitsland.
Zij volgden grote Amerikaanse adverteerders die hun producten ook op
de Europese markt wilden verkopen. Te denken valt hierbij aan General Motors, Ford en Palmolive. De bureaus probeerden eerst hun Amerikaanse klanten te interesseren voor het betreden van de Duitse markt.
Het lukte de Amerikanen nauwelijks bij Duitse ondernemingen een voet
aan de grond te krijgen. Dit had te maken met de financiële eisen die ze
bij het aanbieden van hun dienstverlening stelden. Ze wensten namelijk
minimaal vijftien procent van de totale reclamesom te ontvangen, met een
minimum van 150.000 RM.Verder was het in Duitsland niet gebruikelijk
om de reclame-activiteiten uit handen te geven aan een reclamebureau.
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Advertenties werden doorgaans door afdelingen binnen de bedrijven zelf
ontwikkeld en daarna via de advertentiebureaus in kranten of tijdschriften
geplaatst. De eerste Amerikaanse reclamebureaus die in Duitsland actief
werden, kwamen er al snel achter dat het vertalen van Amerikaanse advertenties in het Duits vaak niet het gewenste effect opleverde. Slechte vertalingen wekten soms op de lachspieren van de Duitsers. Verder bleek de
mentaliteit van de Duitsers nogal te verschillen van de Amerikaanse.
Vanaf 1934 werden de grote advertentiebureaus als Mosse en Ala gelijkgeschakeld en overgenomen door de NSDAP. Sommige Amerikaanse
reclamebureaus trokken zich weer terug uit Duitsland, anderen hadden
hun bureau aan het Duitse personeel verkocht. De invloed van de Amerikaanse reclamebureaus op het reclame maken in Duitsland bleef nog
beperkt, hoewel de Duitse reclamemakers de Amerikaanse reclametechnieken met belangstelling volgden. Paradoxaal genoeg krijgt men sterk de
indruk dat de invloed van de Amerikaanse bureaus na hun terugtrekking
uit Duitsland groter is geweest dan daarvoor.
Vanaf de opkomst van het advertentiebureau bestond in Duitsland een
strijd over de tarieven. Pogingen om hierover overeenstemming te bereiken bleven weinig succesvol. In 1934 maakte de door de nazi’s ingestelde
Werberat een einde aan de tarievenstrijd.
Het reclamebureau in Nederland
De opkomst van het reclamebureau in Nederland wordt in hoofdstuk
zeven behandeld. In Nederland speelde zich dit af vanaf ongeveer 1920
tot in de jaren zestig. De eerste reclamebureaus kwamen in de jaren twintig op. Ze gingen zich met de inhoud van reclame-uitingen bezighouden
en een rol bij de mediakeuze spelen. De eerste bureauhouders die zich
als reclame-adviseurs profileerden waren Coppens en Knol. De grootschalige reclamecampagne van Van den Bergh’s Margarinefabrieken voor Blue
Band-margarine in 1923 en 1924 vormde wat Coppens betreft een doorbraak. Dit succes stimuleerde ook andere bureaus, zoals Rouma, om zich
meer inhoudelijk te gaan oriënteren.
Binnen de reclamewereld veranderden de opvattingen over reclame
maken geleidelijk aan. De artikelen in de eerste reclamevakbladen (De
Ark en De Bedrijfsreklame) waren aanvankelijk sterk gericht op kunst in
de reclame. De opvatting bestond dat reclame op een esthetische wijze
vormgegeven diende te worden. Maar rond 1920 veranderde de toon.
Het belangrijkste doel van reclame zou het verkopen zijn en de kunst
zou daarbij een ondergeschikte rol spelen. Het blad De Reclame, waarmee
Berend Knol en Machiel Wilmink in 1921 begonnen, is al veel zakelijker
van toon. Maar kunst in de reclame speelde nog wel een rol. In het door
De la Mar vanaf 1928 uitgegeven reclamevakblad Meer Baet stond de zakelijke benadering centraal.
Het belangrijkste advertentiebureau voor de Tweede Wereldoorlog
was De la Mar. Het bedrijf werd mede door overnames verbreed tot een
reclameconcern. Dit was vooral het geval vanaf het moment dat Willem
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Grollenberg in 1924 de leiding van Abraham de la Mar overnam. In 1931
werden de De la Mar-bedrijven ondergebracht in de Algemeene Publiciteits Unie. De la Mar ging zich tegen het einde van de jaren twintig steeds
meer met de inhoud van de reclame-uitingen bezighouden. Daarom werden eigen tekstschrijvers in dienst genomen. Karel Sartory ontwikkelde
zich vanaf begin jaren dertig tot de ster-copywriter van De la Mar. De la
Mar ging tegelijkertijd een belangrijker rol spelen bij de mediakeuze.
Nieuwe dynamiek in de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten kwam het reclamebureau vanaf het begin van de
jaren twintig in een nieuwe fase terecht, zoals blijkt uit hoofdstuk acht.
Het had daar op dat moment, volgens Pope (1983), zijn definitieve vorm
bereikt. Het bedrijfsmodel was echter nog steeds hetzelfde en het belangrijkste reclamemiddel was nog steeds de advertentie. Maar andere reclamemedia, zoals de radio, waren aan een opmars bezig. Het zwaartepunt van
de reclame verschoof in de periode 1920-1940 van Chicago naar New
York, mede omdat daar de grote radionetworks gevestigd waren. J. Walter
Thompson (JWT) ontwikkelde zich onder leiding van het echtpaar Stanley Resor en Helen Landsdowne tot het leidende bureau in de Verenigde
Staten. Resor professionaliseerde het bureau. JWT ging zich vooral op de
heel grote klanten concentreren waarbij van kleinere accounts afscheid
werd genomen.
Resor nam vanaf het begin van de jaren twintig eveneens afscheid van
de copywriters met hun sterallures, omdat hij accountteams wilde samenstellen. In het kader van deze reorganisatie werden vooral medewerkers
met hogere opleidingen aangenomen. Resor, die een sterk geloof in een
psychologische benadering had, nam de grondlegger van het behaviourisme,
James Broadius Watson, in dienst. Het praktisch toepasbaar maken van
behaviouristische ideeën voor reclamedoeleinden bleek echter lastig te
zijn.Watson ontwikkelde zich vooral tot een uithangbord van het bureau.
In de tweede helft van de jaren twintig werd de radio in de Verenigde
Staten ontdekt als nieuw reclamemedium. Daarom ontstonden vooral
vanaf het begin van de jaren dertig gespecialiseerde reclamebureaus voor
radioreclame. Na een aanvankelijk aarzelende start ontwikkelde de radio
zich tot een reclamemedium van betekenis. Op het hoogtepunt, in 1950,
werd ongeveer elf procent van de totale brutoreclamebestedingen uitgegeven aan radioreclame.Vanaf het begin van de jaren dertig kwam de soap
opera, die betaald werd door sponsors, als reclamevorm op.
De bureaus reageerden op een heel verschillende manier op de economische crisis van 1929. Sommige bureaus hielden hun personeel zo
lang mogelijk in dienst: het was immers hun belangrijkste kapitaal. Anderen ontsloegen of degradeerden een deel van hun personeel. Er waren
ook bureaus die juist in deze periode van economische neergang succesvol waren, zoals Young & Rubicam (Y&R). De belangrijkste persoon bij
dit bureau was Raymond Rubicam. Het bureau onderscheidde zich van
veel andere bureaus, doordat de leiding in handen lag van een creatieve
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persoonlijkheid en niet van de commerciële man. Bij het aannemen van
personeel werd opleiding minder belangrijk gevonden: belangrijker was
het creatieve talent.Verder was het van belang dat medewerkers bij de cultuur van het bureau pasten. Marktonderzoek ging vanaf begin jaren dertig
onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van het reclamebureau.Y&R
nam George Gallup in dienst. De doorbraak vond plaats met de Amerikaanse presidentsverkiezing in 1936, toen Gallup de overwinning van
Franklin D. Roosevelt wist te voorspellen.
De kwantitatieve ontwikkeling
In de hoofdstukken vier tot en met acht staat een kritisch-hermeneutische benadering voorop. In hoofdstuk vijf werd een kwantitatieve analyse
van toegepast. Het gevolg van de afschaffing van de zegelbelasting op dagbladen en advertenties op de ontwikkeling van de pers en het adverteren wordt daarbij onderzocht. In hoofdstuk negen wordt de kwantitatieve
ontwikkeling van het advertentiebureau in Nederland en – in mindere
mate – in de Verenigde Staten en in Duitsland onder de loep genomen.
Het aantal bureaus in Nederland is vanaf 1891 tot 1940 sterk in aantal toegenomen. In 1891 werden nog slechts vier advertentiebureaus in het telefoonboek van Amsterdam vermeld. Dit aantal was in 1940 al opgelopen
tot 56. Het aantal erkende bureaus groeide vanaf 1915 tot en met 1940
van 50 tot 67. De grootste concentratie erkende bureaus bevond zich in
Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en Den Haag. Maar ook in andere
steden waren advertentiebureaus actief.
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Summary

This study focuses on the development of the advertising agency in the
Netherlands, the United States and Germany before World War II.
The next two questions were in the focus:
• How and when is the advertising agency in the Netherlands created and
how did this relate to the United States of America and Germany from
the nineteenth century to World War II?
• What was the development of the advertising agency in the Netherlands, the United States and Germany? What were the similarities and
differences in development in these countries?
The developments within the three countries were compared with each
other using four phases that were taken from American studies on advertising history.
Four stages within the American Advertising history were identified:
• 1800-1870:The pioneers of the advertising agency.
• 1870-1890:The rise of the advertising agency.
• 1890-1920:The golden age of the advertising agency.
• 1920-1940:Towards a further professionalization.
Both questions were answered by looking at the similarities and diffe
rences in the three countries to the development of the advertising agency
on the basis of the phasing in the United States. Within a phase, countries
were set side by side. In addition to this synchronous analysis, a diachronic
analysis was performed. The diachronic analysis included a quantitative
analysis of the advertising agencies.
The analysis shows a great similarity in the development of the advertising agency in the researched countries. But the timing of the development that took place varied greatly. In all three countries forerunners of
the advertising agency seem to have existed, although opinions on this
subject are divided in German. This phase ended in the U.S.A. around
1870, in the Netherlands around 1880 and in Germany around 1860. The
next stage consisted of the rise of the advertising agency. The core acti
vity of the advertising agency existed in this phase of the mediation of ads.
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In exchange for delivering ads to newspapers, advertising agencies were
given a discount on the price of the inserted advertisements. Such a business model existed in all three countries. The interest of the mediator in
advertising in this phase came close to that of the newspapers to which the
advertisements were delivered. The period lasted in the U.S.A. from 1870
to 1890. In the Netherlands it started in 1880 and ended around 1920.
In Germany it started in 1860 and lasted until about 1900. During the
golden age of the advertising agency, agencies offered more and more services to customers. Texts of advertisements were written, advertisements
were designed and advices on the placement of advertisements were given.
The profession of the copywriter became important within the advertising agency. In the U.S.A. this period started in 1890 and lasted until 1920.
In Germany, this period started around 1900 and ran until after the Second World War. In the Netherlands the period started around 1920 and
also went on until after 1945. The fourth phase consisted of a further
professionalization of the advertising agency and the advertising agency
reached its final form. The business was still the same; the main advertising vehicle was still the advertisement. This phase began in the United
States around 1920. In both other countries it didn’t start before 1945. In
the United States J. Walter Thompson (JWT) became the leading agency.
Stanley Resor, the owner, professionalized the advertising agency. JWT
was mainly concentrating on the very large customers. Smaller customers
were abandoned. From the beginning of the twenties he said goodbye to
the star copywriters and he put together account teams. Mainly people
with a higher education were employed. Resor also tried to introduce a
more scientific approach. He did this by hiring a leading psychologist and
a marketing pioneer. Most companies outsourced there advertising completely to the advertising agencies. Those companies kept a small advertising department that commissioned and supervised the agencies.
In the second half of the twenties radio advertising was discovered as
a new medium for advertising in the United States. From the early thirties specialist advertising agencies arose for radio advertising. After an initial hesitant start the radio developed into a significant form of advertising.
A new form of radio advertising the soap opera developed. At its height in
1950 approximately 11% of total gross advertising expenditure was spent
on radio advertising.
From the early thirties market research became part of the business of
advertising. The breakthrough took place with the American presidential
election in 1936 when George Gallup managed to predict the victory of
F.D. Roosevelt.
The increasing importance of advertising was also reflected in the
growth of the number of advertising agencies.
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Bijlage 1

Het conglomeraat van bedrijven rond De la Mar

Naam

Datum

Soort bedrijf

N.V. Algemeen Advertentie Bureau
A. de la Mar Azn.

15 juli 1921

Advertentiebureau, drukkers- en
uitgeversbedrijf

Directie

Commissaris
Gedelegeerd
Commissaris
Procuratiehouder

C Van
GD
P

W.A. Grollenberg

15 juli 1921
A. de la Mar

C

15 juli 1921

1 feb. 1930

M.N. de la Mar

C

15 juli 1921

7 dec. 1926

R. de la Mar

P

15 juli 1921

1 feb. 1930

C.P.M. Schlick

P

15 juli 1921

1 feb. 1930

G.W. Grollenberg-Roghe

C

7 dec. 1926

1 feb. 1930

R. de la Mar

C

1 feb. 1930

18 jan. 1935

G.W. Grollenberg-Roghe

C

1 feb. 1930

17 juli 1943

J.H.M. Schumacher

P

13 dec 1932

1

J. Smit

GD 19 jan. 1937

C.P.M. Romme

C

19 jan. 1937

L.G. Kortenhorst

C

7 dec. 1939

C.P.M. Romme
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Tot

GD 7 dec. 1939

K. Sartory

P

10 juli 1943

J. W. Schumacher

P

10 juli 1943

N.V.K. van den Berg

P

10 juli 1943

A.P.M. Verheugt

C

17 juli 1943

26 feb. 1940
1 juli 1937

Bijkantoor

Van

Den Haag

15 juli 1921

Rotterdam

15 juli 1921

Tot
7 dec. 1923

1 mei 1922
opgeheven

Naam

Datum

Soort bedrijf

Reclame bureau Julius Dickhout jr.

21 aug. 1924 Reclame in de uitgebreidste zin

NV Reclamebureau tot exploitatie
van Stadsaanplakborden in
Nederland.

9 maart 1927

NV Reclamebureau tot exploitatie 1 juni 1927
van reclameborden ‘Remaco’ Prodi
(onderafdeling)

Fabriceren en distribueren van winkel
etalages

NV Reclamebureau ‘Remaco’

Exploiteren van een reclamebureau en
het verrichten van handelingen met het
reclamebedrijf in verband staande, alles
in de uitgebreidste zin.

15 juli 1938

1 mei 1945 faillissement NV Reclamebureau ‘Remaco’.
Filialen

Plaats

Datum

Remaco

’s-Gravenhage

11 februari 1927 - 7 april 1941

Amsterdam

11 februari 1927 - 7 april 1941

Hillegersberg

11 februari 1927 - 7 april 1941

Hillegersberg

11 februari 1927 - 7 april 1941

Utrecht

11 februari 1927

Dordrecht

11 februari 1927

Amsterdam

1 juni 1927 - 17 dec 1927

Groningen

1 juni 1927 - 1930

Berlicum

1932 - 1935

Zwolle

1 juni 1927 - 1934

Graphicone

1

Tekent geen stukken de zaak betreffend.
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Directie

Commissaris
Gedelegeerd Commissaris
Procuratiehouder
Boekhouder

C Van
GD
P
B

Tot

Julius Dickhout jr.

21 aug. 1924

11 feb. 1927

N.M. van der Roer

11 feb. 1927

23 mei 1935

W.A. Grollenberg

11 feb. 1927

14 nov. 1928

G.H. de Marez Oyens

C

11 feb. 1927

25 okt. 1930

D.P. Out

C

11 feb. 1927

5 april 1929

J.H.A. van Eck

C

11 feb. 1927

18 aug. 1927

J.W. Lucas

C

3 feb. 1928

10 dec. 1936

J. Smit

12 apr. 1928
D.P. Out

GD 5 apr. 1929

25 okt. 1930

G.H. de Marez Oyens

GD 25 okt. 1930

31 dec. 1936

W.P. Hulsman

B

28 okt. 1930

5 mrt. 1942

23 mrt. 1935

7 okt. 1940

D.P. Out

C

31 dec. 1936

9 mrt. 1940

G.H. de Marez Oyens

PC

31 dec. 1936

9 mrt. 1940

W.A. Grollenberg

GD 31 dec. 1936

9 mrt. 1940

J.H.E. Asberg

GD 9 mrt. 1940

4 mrt. 1941

W.A. Grollenberg

C

9 mrt. 1940

W.J.A. Gerritsen

20 mei 1940

W.N. van der Sluys

4 feb. 1941

O.F.A. Berndt

31 okt. 1941

J. Herbe

4 mrt. 1941

14 mrt. 1942

1

E. Finkenzeller

14 mrt. 1942

2

F. Wentzel

C

14 mrt. 1942

H.J. von Brucken Foc

C

14 mrt. 1942

H.C. van Maasdijk

C

14 mrt. 1942

A. Bos

P

14 mrt. 1942

3
4

President-commissaris van ALA Anzeigen AG, Berlin.
President-commissaris vanr ALA Anzeigen AG, Berlin.
3
Directeur van ALA Anzeigen AG, Berlin.
4
Directeur van het Nederlandse Instituut voor Volkshuishoudkundig Onderzoek.
1
2

De gegevens zijn afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, dossier nr. 20.968.
302

Naam

Datum

Soort bedrijf

N.V. Algemeene Publiciteits Unie

5 aug. 1931

Publiciteit en reclame

Bijkantoor te ’s-Gravenhage
Instituut voor bedrijfseconomisch
onderzoek tot het verrichten van
marktonderzoek

23 sep. 1942 Het verrichten van marktonderzoeken als
basis voor het maken van economisch
verantwoorde reclame. Het instituut tracht
daartoe van de ervoor in aanmerking
komende firma’s een opdracht te verkrijgen

Directie

Commissaris
President Commissaris

C
PC

Van

Tot

W.A. Grollenberg

5 aug. 1931

N.M. van der Roer

5 aug. 1931

23 mei 1935

J. Smit

5 aug. 1931

7 feb. 1940

C.J.C.H. Palm

M.W.F. Treub (pres.)

PC

5 aug. 1931

7 juli 1932

C.P.M. Romme

C

5 aug. 1931

24 juli 1931

D.P. Out

C

5 aug. 1931

1 juli 1935

E.F. van Elten

C

5 aug. 1931

1 feb. 1940

G.H. de Marez Oyens

C

5 aug. 1931

16 okt. 1933

J.W. Lucas

C

5 aug. 1931

7 feb. 1940

L.G. Kortenhorst

C

29 juli 1932

28 dec. 1936

C.P.M. Romme (pres.)

PC

3 feb. 1938

J.H.E. Asberg

C

12 apr. 1328

G.W. Grollenberg-Roghe

C

7 feb. 1940

A.D.M. Verheugt

C

7 feb. 1940

27 juli 1943

De gegevens zijn afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, dossier nr. 39.890.
Naam

Datum

Soort bedrijf

Uitgevers en Exploitatie
Maatschapij Publex NV.

24 sept. 1934

Uitgeversbedrijf (later in 1946, het pachten
en exploiteren van reclameobjecten)
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Directie

Commissaris

C

Van

Tot

H.R. Evers

24 sept. 1934

4 aug. 1945

W.A. Grollenberg

24 sept. 1934

4 aug. 1945

W.J.C. Gerritsen

4 aug. 1945
W.A. Grollenberg

PC

4 aug. 1945

J.H.E. Asberg

C

4 aug. 1945

De gegevens zijn afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, dossier nr. 45.753.
Naam

Datum

Soort bedrijf

Remaco’s Filmbedrijf N.V.

18 nov. 1931

Koop, verkoop, huur, verhuur, exploitatie van
speelfilms, exploiteren van bioscoop theaters,
alles in de ruimsten zin

Sonora Filmbedrijf N.V.

18 mrt. 1938

Directie

Van

Tot

J. Smit

18 nov. 1931

18 okt. 1938

N.M. van der Roer

18 nov. 1931

20 sept. 1933

H.J.D. Dauders

20 sept. 1933

4 mrt. 1936

J.J. ter Linden

Commissaris

C

N.M. van der Roer

C

20 sept. 1933

23 mei 1935

W.P. Hulsman

P

2 sept. 1933

19 okt. 1938

W.A. Grollenberg

C

2 sept. 1935

19 okt. 1938

J. Smit

C

19 okt. 1935

15 nov. 1939

F. Deitz

CP

19 okt. 1935

R. Ott

6 jan. 1943

J.B. van den Beld

6 jan. 1943

J.F. Hauer

5 april 1943

Op 4 december 1945 werd mr. E.W. Catz als beheerder van het Nederlands Beheersinstituut benoemd door het Nederlands Beheersinstituut.
Op 19 februari 1947 werd A.P. der Met eveneens door het Nederlands
Beheersinstituut als beheerder benoemd.
Op 11 mei 1954 werd het bedrijf geliquideerd, door de Stichting tot
Bestuur en Vereffening van Rechtspersonen te Amsterdam.
De gegevens zijn afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, dossier nr. 40.438.
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Naam

Datum

Soort bedrijf

N.V. Algemeene Katholieke
Uitgeversmaatschappij ‘Urbi et
Orbi’, Utrecht

13 okt. 1937

Uitgeverij, boek- en kunsthandel

Directie

Commissaris

C

W.A. Grollenberg

C

13 okt. 1937

C.P.M. Romme

C

13 okt. 1937

J.H.E. Asberg

Van

Tot

13 okt. 1937

De gegevens zijn afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, dossier nr. 56.275.
Naam

Datum

Soort bedrijf

N.V. Publiciteit, Maatschappij
tot exploitatie der advertentierubrieken in dag-, week-, en
maandbladen

3 juli 1919

Pachten en exploiteren van bladen en
uitgeven

Directie

Commissaris

Van

Tot

D.IJ. Alta

3 juli 1919

27 sept. 1928

W.A. Grollenberg

3 juli 1919

3 okt. 1940

3 juli 1919

9 april 1935

N.M. van der Roer

20 juli 1932

28 jan. 1936

J.H.E. Asberg

20 dec. 1938

P.M.J. Schlick

C

G.W. Grollenberg-Roghe

C

20 dec. 1938

J.W.M. Schumacher

C

20 dec. 1938

C.P.M. Romme

C

9 feb. 1940

L.G. Kortenhorst
H.J.J. Vinkenburg

C

9 feb. 1940
9 feb. 1940

9 feb. 1940
3 okt. 1940

De gegevens zijn afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, dossier nr. 12.253.
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Bijlage 2

Lijst van advertentiebureaus op basis van
het telefoonboek van Amsterdam (1891-1940)

De lijst is samengesteld uit de vermeldingen die te vinden zijn onder de
trefwoorden: advertentiebureau, advertentiekantoor, algemeen advertentiebureau, internationaal advertentiebureau en annoncebureau.
Gedurende de periode van 1890 tot en met 1940 is het telefoonboek verschillende keren van naam veranderd, zoals uit onderstaande opsomming
blijkt.
1891:		
Officiële gids der Nederlandsche Bell-Telephoon maatschappij.
1892 – 1901: geen telefoonboek voorhanden.
1902 – 1906: Officiële gids der Gemeentelijke Telephoon Amsterdam.
1907 – 1931: Gids der Gemeentetelefoon Amsterdam.
1932 – 1938: Telefoon Gids van de Gemeente Amsterdam.
1939 – 1940: Zaken Adresboek van Amsterdam.
De telefoonboeken zijn geraadpleegd in het Gemeente Archief van
Amsterdam.
Voor bijna alle jaren is gebruik gemaakt van de decemberuitgave van de
telefoonboeken. Uitzonderingen hierop zijn de jaren: 1902, 1903, 1904,
1905 en 1906. Voor deze jaren is gebruik gemaakt van de novemberuitgave. Voor 1891 is gebruik gemaakt van de in juli verschenen uitgave; dit
is eveneens het geval voor de jaren 1914 en 1917. De bureaus veranderden regelmatig van naamgeving in het telefoonboek. In het overzicht is
gebruik gemaakt van één naam. Er is zoveel mogelijk vastgehouden aan de
vermelde namen.
Van

Tot

1

Nijgh en Van Ditmar N.V.

1891

1940

2

Nederlandsch Advertentie Bureau

1891

1907

3

A. de la Mar

1891

1940

4

Haasenstein en Vogler

1891

1890

5

A. J. Rouma

1902

1940

6

H. M. Brander

1902

1934
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Van

Tot

7

Advertentie Kantoor J. H. de Bussy

1902

1940

8

Alta en van Nugteren

1902

1904

9

Meercotter en Co.

1902

1940

10

Internationaal Annonce Bureau

1902

1940

11

L. Fles en Co.

1902

1904

12

Scheltema en Holkema

1903

1940

13

Kruisman en Co.

1903

1940

14

A. Verschoor

1907

1921

15

‘De Aardbol’

1918

1919

16

Ricardo

1919

1940

17

Advertentie bureau van het Makelaarsweekblad

1919

1940

18

Advertentie Kantoor W. Beets

1906

1940

19

Greefkens en Co. (alleen 1907 en Co.)

1907

1909

20

D.IJ. Alta

1905

1940

21

Coppens

1910

1940

22

J.C. Joachimsthal

1910

1940

23

Gelder Azn.

1910

1940

24

v. Nugteren

1905

1905

25

Advertentie afdeling van het persbureau Vaz Dias

1911

1934

26

A. Aastenibbe

1912

1912

27

M. R. Nunes

1903

1940

28

‘De beurs’

1912

1915

29

Internationaal Advertentie Bureau ‘Watergraafsmeer’

1912

1914

30

S. Visjager

1912

1924

31

C. Wiering jr.

1920

1940

32

‘Agidus’

1915

1940

33

H. I. Coppenhagen

1919

1923

34

Barg en Zn.

1920

1940

35

Belinfante en Co.

1920

1920

36

‘Bolrek’

1920

1940

37

Engers en Faber

1913

1938

38

J. Frijda

1912

1917

39

J. Verheul en Co.

1919

1940

40

S. Bakker Jzn.

1919

1930

41

Schumann

1920

1923
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Van

Tot

42

Advertentie Kantoor Jansens en Co.

1915

1940

43

Advertentie Kantoor v. Hees

1920

1940

44

Advertising Company ‘Amsterdam’

1920

1920

45

Wed. G. van Soest

1921

1922

46

De Jong en De Joode

1921

1922

47

G. Kothman

1913

1940

48

‘Scriba’

1921

1922

49

Worms

1921

1923

50

A. Th. Verdurmen

1921

1922

51

Wilhelmina

1915

1915

52

Blickman en Sartorius

1917

1940

53

M. M. Olivier

1917

1919

54

Wilm Pätz

1924

1940

55

Vleeschhouwer

1930

1931

56

Van Bakel

1931

1937

57

H. Stap

1931

1931

58

De Adelaar

1929

1937

59

Aelen

1928

1940

60

Van Alfen

1929

1940

61

Arc’s Advertentie bedrijf

1928

1940

62

A.J.Kreeft

1922

1940

63

Lord, Thomas en Logan (Holl.)

1931

1938

64

Rudolf Mosse

1924

1940

65

Phoenix

1932

1935

66

J. S. M. J. Reevers

1931

1931

67

Schippers

1926

1933

68

Sell More

1923

1940

69

Service

1926

1940

70

V/d Sluys en Meinecke

1933

1933

71

De Pijl

1931

1931

72

International Advertising Corporation

1931

1940

73

Rutgers en Blom

1930

1930

74

Kruisman

1926

1932

75

Den Ouden

1922

1922

76

C. W. Hüfelt

1923

1926
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Van

Tot

77

Leeuwen’s

1926

1927

78

Succes

1924

1926

79

B. Knol

1925

1940

80

C. Smal

1928

1928

81

Berndsen

1923

1923

82

Advertentie Bureau Handel en Scheepvaart

1923

1925

83

‘Hanepen’

1924

1925

84

‘Ipic’

1924

1924

85

A. A. Bosschart

1935

1940

86

Contact

1939

1939

87

Blickman’s

1935

1940

88

Co-op

1939

1939

89

Holdert en Co.

1935

1939

90

J. Bauduin

1936

1940

91

M. Portielje

1936

1939

92

Vet

1939

1939

93

N.V. Publiciteitsbureau voor periodieken

1939

1939

94

Walter Thompson Co.

1939

1939

95

Novum

1940

1940

96

Advertex

1935

1940

97

J. J. Ivens

1938

1940

98

Borsum Waalkes

1936

1940

99

Brander’s

1933

1940

100

Eerste Nederlands rijdend advertentie bureau

1938

1940

101

Globe

1937

1940

102

Kapovex

1936

1940

103

Mentor

1937

1940

104

Ratio

1932

1940

105

Piël

1937

1940

106

Staal en Co.

1940

1940

107

N. Vos

1938

1940

108

G. F. van Maanen

1937

1940

109

Bos en Van Bakel

1932

1937

110

Haverman’s Boekhandel

1937

1937

111

Lith

1937

1938
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Van

Tot

112

De Residentie

1937

1937

113

Reclamo

1937

1937

114

D. Berreklouw

1938

1938

115

Studio Vidal

1935

1938

116

Heer

1938

1938

117

H. Meyer

1938

1938

118

Nationaal publiciteits en advertentie bureau

1936

1937

119

D. Meeuvers

1929

1929

120

Strengholt’s

1929

1931

121

W. H. van der Sluys

1925

1925

122

M. Sanders

1936

1936

123

Zeevaart

1917

1940

124

Hou Maet

1935

1940
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Bijlage 3

Lijst van erkende advertentiebureaus volgens de ‘officiële
lijst van erkende advertentiebureaux’ (1915-1940)

De gegevens van 1915 en 1916 zijn afkomstig uit de Mededeelingen aan de
Leden (van de vereniging Nederlandsche Dagbladpers, NDP). De gegevens
van 1917 en 1918 zijn ontleend aan Het Advertentiewezen. De gegevens van
1919 tot en met 1940 zijn afkomstig uit Sijthoff’s Adresboek voor den Boekhandel en aanverwante vakken.
De namen van de advertentiebureaus veranderden gedurende de onderzochte periode regelmatig. In het overzicht is gebruik gemaakt van één
naam. Er is zoveel mogelijk vastgehouden aan de vermelde namen.
Amsterdam

Van

Tot

1

‘Agidus’ (H.E. Reurhoff)

1920 1940

2

Aelen N.V.

1933 1940

3

N.V. Advertentie Bureau v/h D. IJ. Alta

1915 1940

4

Van Alfen, Advertentiebureau voor Reclame
(filiaal van Bureau Allert de Lange)

1934 1940

5

N. Barg en Zoon

1916 1940

6

Blikman en Sartorius

1915 1940

7

Reclame Advies Bureau B. van Borssum Waalkes

1936 1940

8

Boldingh’s bureau voor Technische reclame ‘Bolrek’

1919 1940

9

M. J. Portielje

1915 1937

10

A. A. Bosschart (waarin opgenomen Portielje)

1938 1940

11

H. M. Brander

1915 1934

12

Brander’s Advertentie Bureau

1935 1940

13

J. H. de Bussy

1915 1940

14

Reclame Advies Bureau Hou Maet

1936 1940

15

Advertentie Kantoor Van Hees

1920 1940

16

Holdert en Co.

1915 1940

17

Coppens’ Advies Bureau

1915 1940

18

Engers en Faber

1915 1936
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Amsterdam

Van

19

N.V. Reclame Bureau Gelder (waarin opgenomen Engers en Faber)

1937 1940

20

Janssens en Co.

1915 1940

21

J. G. Kothman

1915 1940

22

Allert de Lange

1915 1940

23

G. F. van Maanen

1922 1940

24

N.V. A. de la Mar Azn.

1915 1940

25

Meerkotter en Co.

1915 1940

26

Mohr Advertentie Bureau voor Reclame

1940 1940

27

N.V. Centraal Advertentie Bureau Max R. Nunes

1915 1940

28

Nijgh en Van Ditmar N.V. (bijkantoor)

1915 1940

29

N.V. Arc’s advertentie en uitgevers bedrijf ‘De Residentie’

1936 1940

30

J. Ricardo

1915 1940

31

Rouma en Co.

1915 1940

32

M. Sanders

1934 1940

33

Advertentie Bureau ‘Sell More’

1923 1940

34

‘Service’ (Advertentie Bureau)

1927 1940

35

C. A. Spin en Zoon.

1915 1940

36

Van Staal en Co (bijkantoor)

1936 1940

37

J. C. Verheul en Co.

1920 1940

38

Felix D. Abrahamson

1915 1936

39

S. Bakker Jzn.

1916 1926

40

Advertentie Kantoor W. Beets

1915 1940

41

Financieel Annonce bureau der N.V. ‘De Beursdrukkerij’

1915 1936

42

Gimpel en Berton

1915 1937

43

Advertentie Bureau Hanepen

1926 1926

44

Internationaal Verkeersbureau (J. B. van Ligten)

1915 1929

45

Kruisman en Co.

1915 1940

46

Mantgem (N.V. Stoomdrukkerij ‘De Fakkel’

1915 1936

47

Nederlandsen Advertentie Bureau

1915 1936

48

Scheltema en Holkema

1915 1936

49

‘Zeevaart’

1915 1933

50

Advertentie Bureau Gosler en Co. v/h D. IJ. Alta

1933 1936

51

N.V. Publiciteits onderneming Rudolf Mosse

1926 1934

52

Commissiehandel voor Boek-en Kunstwerken

1917 1922

53

J. Göbel Jr.

1920 1920
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Tot

Amsterdam

Van

54

J.C. Joachimsthal

1917 1923

55

M.M. Olivier

1917 1920

56

Den Ouden’s Advertentie Bureau

1916 1922

57

Bureau ter publicatie van Wetenschappelijk Nieuws

1919 1921

58

Schumann’s Reclame Bureau

1921 1922

59

Het Makelaarsweekblad (uitsluitend voor makelaarsadvertenties)

1935 1936

Arnhem

Van

D.IJ. Alta (bijkantoor)

1922 1924

Dordrecht

Van

61

Jac. Duits

1915 1940

62

B. van Proosdij

1915 1940

63

‘Dordrechtse Drukkerij en Uitgeverij’ (P.W. Brandt)

1918 1926

Eindhoven

Van

M. F. Piere

1915 1936

Groningen

Van

65

Advertentie Bureau Realta

1929 1940

66

Westenborg’s Advertentie Bureau (Harsveld)

1916 1928

67

S. N. van de Berg v/h D. IJ. Alta (bijkantoor)

1917 1928

68

‘Noord Nederlands Reclame Bureau’ (Borssum Waalkes)

1922 1936

Haarlem

Van

69

D. IJ. Alta (bijkantoor)

1921 1928

70

Nijgh en Van Ditmar (bijkantoor)

1915 1924

71

Gosler en Co. v/h D. IJ. Alta

1929 1932

72

Max R. Nunes (bijkantoor)

1917 1918

73

Barg en Zn.

1915 1916

Maastricht

Van

D. IJ. Alta (bijkantoor)

1917 1920

60

64

74

Tot

Tot

Tot

Tot

Tot

Tot

Tot
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Nijmegen

Van

‘Atlas’

1922 1922

Leeuwarden

Van

76

Advertentie Bureau ‘Frisia’

1921 1940

77

Advertentie Bureau ‘Realta’ (bijkantoor)

1930 1940

78

D. IJ. Alta

1917 1928

79

‘Het Noorden’

1916 1922

Rotterdam

Van

80

Louis Benjamin

1919 1940

81

N.V. Advertentie Bureau v.h. L. W. Betcke

1915 1940

82

Advertentie Bureau L. H. Braun

1931 1940

83

N.V. Advertentie Bureau Frits I. Bril

1915 1940

84

N.V. Algemeen Rotterdamsch Advertentie Bureau (Fa. W. J. N. van Ditmar) 1915 1940

85

Gebroeders Gevers

1915 1940

86

P. Keuzenkamp jr.

1915 1940

87

J. D. van der Kaag

1915 1940

88

B. Knol, Reclame en Advertentie Bureau

1925 1940

89

N.V. A. de la Mar Azn. (bijkantoor)

1921 1940

90

Nijgh en Van Ditmar N.V.

1915 1940

91

N.V. v/h Van Staal en Co.

1919 1940

92

N.V. Advertentie en Reclame Bureau ‘Studio’

1916 1940

93

D. van Sijn en Zonen

1915 1940

94

M. Wijt en Zn.

1919 1940

95

NV. Advertentie Bureau ‘Zeevaart’

1921 1940

96

Gebroerders Haagens

1916 1938

97

N.V. Masereeuw en Bouten’s (uitgevers maatschappij, Advertentie Bureau 1923 1926
en drukkerij)

98

Nederlandsche Kiosken Mij (F. van Rijn)

1915 1929

99

Advertentie Centrale

1922 1934

75

Tot

Tot

Tot

100 G. Sikma

1919 1934

101 W. van Steeden en Co.

1915 1940

102 P. Wilschut v/h D. IJ. Alta

1915 1926

103 G. M. van Dongen

1919 1922

104 J. Ulricht (bijkantoor Zeevaart)

1916 1920
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Rotterdam

Van

Tot

105 Fa. J. D. C. van Steenberg (bijkantoor)

1919 1924

106 A. Dammerman

1921 1922

107 N.V. Nederlansch Advertentie en Reclame Bureau

1923 1924

108 Max R. Nunes (bijkantoor)

1917 1917

’s-Gravenhage

Van

Tot

109 N.V. Arc’s Advertentie en Uitgevers bedrijf ‘De Residentie’

1934 1940

110 De Residentie

1915 1933

111 N.V. Advertentie Bureau Belinfante en Co.

1922 1940

112 Algemeen Zuid Hollandsch Advertentie Bureau (C. Brouwer) (later
weduwe Brouwer)

1915 1940

113 N.V. Advertentie Bureau ‘Die Haghe’

1919 1940

114 Advertentie Service Bureau Hünd

1932 1934

115 Advertentie Service Bureau Hünd, waarin opgenomen Morks’ advertentie
bureau

1936 1940

116 J. Morks

1915 1931

117 N.V. A. de la Mar Azn. (bijkantoor)

1915 1940

118 Nijgh en Van Ditmar N.V. (bijkantoor)

1915 1940

119 W. K. F. de Groot v/h D. IJ. Alta

1915 1931

120 ‘Hollandia’

1915 1934

121 Ervaco Publiciteit N.V. i.o.

1940 1940

122 ‘Mercurius’

1915 1922

123 S. de Vries en Co.

1922 1926

124 Max R. Nunes (bijkantoor)

1917 1917

Tiel
125 C. M. Dongen en Co.
Utrecht

Van

Tot

1921 1921
Van

Tot

126 Utrechtsch Erkend Advertentie Bureau v/h D. IJ. Alta

1922 1940

127 J. D. C. Steenberg

1915 1924

128 Genbo Advertentie bureau voor reclame, opgenomen Barg en Zn.

1940 1940

Zaandam
129 Den Ouden’s Advertentie Bureau

Van

Tot

1923 1925
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Koog/Zaandijk
130 S. Bakker Jzn.
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Van

Tot

1921 1921

Bijlage 4

Beknopte biografie van personen die vóór 1940
werkzaam waren in de reclame en die met de
reclamewereld een bepaalde band hadden

Inleiding
Reclame kan niet bestaan zonder mensen die er vorm en inhoud aan
geven. Hun persoonlijke geschiedenis valt gedurende langere of kortere
tijd samen met de geschiedenis van de reclame. Mensen kunnen in tal van
rollen betrokken zijn bij reclame. Dit varieert onder meer van reclamemaker, tekstschrijver, vormgever, directeur van een advertentiebureau, commissaris of opdrachtgever tot geïnteresseerde onderzoeker. De biografieën
van deze personen die op de een of andere manier met het reclame maken
verbonden zijn, geven inzicht in hun afkomst en betrokkenheid bij de
reclame. Sommigen hebben een zeer prominente rol in de samenleving
gespeeld. Anderen hebben, soms gedurende lange tijd, een meer anoniem
bestaan in de reclamewereld geleid.
De hieronder bij elkaar gebrachte levensbeschrijvingen vormen niet
meer dan een bescheiden selectie van personen die beroepsmatig, door
hun werk in de reclame, op de een of ander manier met elkaar verbonden
waren. Ze hebben allen verder met elkaar gemeen dat ze een zekere betekenis hebben gehad voor de ontwikkeling van de reclame in Nederland.
Van sommige personen is al heel veel bekend, omdat ze een publieke rol
hebben gespeeld. Een voorbeeld hiervan is Carl Romme, aan wie Bosmans (1991) een biografie wijdde. Over andere personen, zoals H. Boonzajer, is nauwelijks iets bekend. In de tekst van de onderhavige publicatie
zijn biografische gegevens verwerkt van personen die als sleutelfiguren in
de ontwikkeling van de reclamewereld beschouwd kunnen worden. Men
kan hierbij denken aan Willem Grollenberg, Jan Rouma en de befaamde
tekstschrijver Karel Sartory. Hun levensloop heeft voldoende aandacht
gehad, zodat ze geen aparte biografie in deze bijlage krijgen. Maar voor
sommige personen is een uitzondering gemaakt, omdat zij een bijzondere
bijdrage hebben geleverd aan de reclame in Nederland. Dit geldt bijvoorbeeld voor Anton Grünbaum, geboren in Odessa (Oekraïne), die mogelijk
kan gelden als de eerste reclamepsycholoog in Nederland, of Wladimier
Bielkine, geboren in Moskou, die onder meer als reclameontwerper in
Nederland actief was bij Philips en De la Mar. Verder vloeit uit de keuze
van het tijdvak voort dat het accent ligt op personen die voor 1940 een rol
speelden in de reclame.
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Ph. (Philip) van Alphen
Van Alphen werd in 1894 in Batavia geboren. Zijn vader werkte daar als
werktuigbouwkundig ingenieur. Als jongeman kwam hij naar Amsterdam
om te studeren. Hij doorliep de vijfjarige HBS met succes. De bedoeling was chemie te gaan studeren. De Eerste wereldoorlog brak echter uit,
zodat Philip naar een baan moest omzien. Van Alphen kwam in 1915 in
dienst bij Coppens, aanvankelijk als manusje-voor-alles. Tot 1928 bleef hij
in dienst bij Coppens bij wie hij het reclamevak leerde. Coppens had veel
belangrijke klanten en behoorde tot de top van de Nederlandse reclamebureaus.
In 1928 werd Philip ziek. Op doktersadvies ging hij naar Zwitserland
om te genezen. Na veel voorbereidingen begon hij voor zichzelf op de
Herengracht 588 in Amsterdam, naast het gebouw van de Deli-maatschappij. Eén van zijn eerste klanten was Blookers Cacao & Chocoladefabrieken N.V.Van Alphen beschikte niet over een uitgebreide staf personeel
en zocht daarom zijn heil in het werken met foto’s. Foto’s werden in de
advertentiereclame – tot dan toe – nauwelijks gebruikt. Daarom was Van
Alphens aanpak nieuw. Hij trok er dan ook de aandacht mee. Het leverde
hem veel nieuwe klanten op.
Van Alphen had veel succes met de Klinkerwegencampagne. De klinkerwegencampagne was één van de eerste collectieve campagnes in
Nederland. (‘Klinkerwegen, veilige wegen.’) Veel grote adverteerders hebben van de diensten van Van Alphen gebruik gemaakt. Genoemd kunnen worden Flipje van De Betuwe,Victorientje van Victoria en Van Nelle
bestellen. In de jaren dertig gaf Van Alphen de zogenaamde A-boekjes uit
met daarin algemene verhalen over de reclame en voorzien van advertenties van clichémakers en kranten. In 1965 overleed Van Alphen, nadat de
zaak in 1962 al was overgenomen door Jack Philips.
Philip van Alphen werd door Roland M. Wijdeveld getypeerd als
iemand die altijd in een onberispelijk pak gekleed was. Bij grote campagnes bezocht hij zijn klanten en overdonderde hij hen door zijn teksten
met geweldige overtuigingskracht voor te lezen (NN, juli/augustus 1952,
p. 229; Ouwendijk, 7 september 1978, pp. 22-23.).
Wladimir Bielkine
Bielkine werd volgens de Russische tijdrekening op 8 oktober 1895 (= 21
oktober 1895 volgens de Gregoriaanse tijdrekening) in Moskou geboren.
Helemaal zeker is deze geboortedatum echter niet, want in het tsaristische
Rusland bestond op dat moment nog geen Burgerlijke Stand. In 1918,
een jaar na de Oktoberrevolutie, vluchtte Bielkine met zijn ouders naar
de Kaukasus.Van daar ging het gezin met een Grieks schip naar Bulgarije.
Wladimir trok er al gauw alleen op uit en op zijn zwerftochten deed hij
Wenen, Praag, Berlijn, Amsterdam, Londen, Parijs en Monte Carlo aan.
In november 1924 vestigde Bielkine zich in Haarlem en was daar werkzaam als illustrator en reclameontwerper. Onder andere voor het Haarlems
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Dagblad tekende hij karikaturen van politieke kopstukken. Als politiek
tekenaar was hij van 1926 tot begin 1927 ook actief voor De Notenkraker, een politiek satirisch weekblad van sociaaldemocratische signatuur. Op
15 maart 1927 kwam Bielkine in dienst van de Reclameafdeling van Philips in Eindhoven. In de drie jaar die Bielkine bij Philips in dienst was,
ontwierp hij honderden advertenties, reclamefolders en brochures. Hij
maakte reclame voor het hele scala aan Philips-producten: gloeilampen,
autolampen, luidsprekers, radiobuizen, röntgenapparatuur, neon en vooral
ook voor de radio, die in 1927 door Philips op de markt werd gebracht.
Bielkine illustreerde ook de advertenties waarin Philips met gepaste trots
weer een nieuw record in aantal arbeiders bekend maakte.
Met Louis Kalff heeft Bielkine blijkbaar een goede relatie gehad, want
samen hielden ze in 1928 in de Waag in Haarlem een tentoonstelling van
hun reclamewerk en vrije kunst. Voor het Eindhovensch Dagblad tekende
Bielkine de karikaturen van gemeenteraadsleden tijdens de raadsvergaderingen. Ook illustreerde hij af en toe een artikel. Er is één spotprent
van Bielkine in het Eindhovensch Dagblad verschenen. Bielkine woonde
in Eindhoven samen met zijn broer Aleczy. Hun huis in de Sperwerlaan stond niet erg gunstig bekend. Toen Willem Dijs, een in Eindhoven
beruchte inspecteur van politie, een onderzoek naar Bielkine instelde naar
aanleiding van diens verzoek tot naturalisatie, rapporteerde hij dat het in
de betreffende woning op zedelijk gebied niet behoorlijk toeging. Er had
iemand gewoond, die voor de rechtbank van ’s-Hertogenbosch terecht
had gestaan in verband met valsheid in geschrifte. Bovendien werd er in
gezelschap van minder gunstig bekend staande vrouwen grof om geld
gespeeld. Blijkbaar werden de berichten over Bielkine uit Eindhoven in
Den Haag niet al te serieus genomen, want in 1933 werd hij tot Nederlander genaturaliseerd.
Op 17 januari 1930 had Bielkine ontslag genomen bij Philips omdat hij
minder gebonden wilde zijn. Hij bleef echter nog wel werk in opdracht
voor Philips verrichten, ook toen hij van juni tot en met december 1930
in Berlijn verbleef. Bielkine vestigde zich na terugkomst uit Berlijn in
Amsterdam en zijn broer voegde zich daar twee maanden later bij hem.
Vermoedelijk werd Bielkine in 1931 nog regelmatig als freelancer door
de afdeling Artistieke Propaganda van Philips ingehuurd. In ieder geval
tekende hij zichzelf in het najaar van 1931 nog als lid van de afdeling op
een prent waarop alle reclameontwerpers in karikatuur zijn afgebeeld.
Bielkine maakte behalve voor Philips ook reclame voor verschillende
andere bedrijven, zoals voor bedrijven als Metz & Co, De Bijenkorf, het
Gemeentelijk Energiebedrijf in Amsterdam, en Droste’s Cacao- en Chocoladefabrieken in Haarlem. Bielkiene maakte voor diverse dochterbedrijven van De la Mar, waarvoor hij ging werken, reclame.Voor Meer Baet, het
huisorgaan van De la Mar, ontwierp hij onder meer de omslag van het
januarinummer van 1936 waarin hij zijn visie op kunst in de reclame in
het jaar 2000 gaf. Naast zijn werk als reclameontwerper was Bielkine ook
actief als schilder, ontwerper van boekbanden en illustrator van boeken,
ook ontpopte hij zich als decor- en kostuumontwerper. Bielkine maakte
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in de jaren dertig illustraties voor diverse kranten en tijdschriften.Voor Het
Volk tekende hij onder andere de karikaturen van wereldleiders en andere
beroemdheden. In De Groene Amsterdammer had hij een rubriek, getiteld ‘Zij en Wij’ waarin hij karakteristieke bijzaken van buitenlanders en
Nederlanders in luchtige schetsen liet zien. Andere tijdschriften waarin zijn
werk in verscheen, waren bijvoorbeeld Op De Hoogte, Ons Eigen Tijdschrift,
Nova, Astra en Panorama. In 1933 trouwde Bielkine met de actrice Mies
Elout. Uit dit huwelijk werd een zoon (Alexander) geboren. Het huwelijk
zou echter niet standhouden, vanwege Bielkines homoseksualiteit.
Verdere biografische gegevens over Bielkine zijn schaars. In november
1947 vertrok hij naar Zürich in Zwitserland en op 31 juli 1963 overleed
hij op Gran Canaria. In de advertentie waarin zijn ex-echtgenote kennis
gaf van zijn overlijden, deelde zij ook mee dat hun zoon Alexander op
11 december 1962 bij het zwemmen in de Stille Zuidzee was verdronken
(De Notenkraker, 1926 en 1927;Van Dam, januari/februari 1995; Wilbrink,
2005; http://philipsreclame.franswilbrink.eu/index.php?option=com_
content&view=article&id=52:biografiebielkinewladimir&catid=39:kunst
enaars&Itemid=54, 9 mei 2009).
H. Boonzajer
Boonzajer (1890-1964) werkte vanaf 1927 als
correspondent moderne talen bij Remaco. Van
Joost Smit kreeg hij het verzoek de redactie
van Meer Baet over te nemen van Karel Sartory
die het te druk had met zijn andere werkzaamheden. In 1936 werd Boonzajer door Sartory
ingewerkt, waarna hij de redactie van Meer Baet
overnam.Voor die tijd als redacteur had hij ook
als reclamechef gewerkt voor Remaco’s Filmbedrijf waarvan hij reclamechef was geweest.
Hij had toen onder meer de ondertiteling van
films als ‘Follow the fleet’ gemaakt.
Boonzajer schreef Meer Baet grotendeels
zelf vol. In 1937 begonnen de uitgevers van de
drie op dat moment verschijnende reclameperiodieken (De Reclame, Meer Baet en Officieel Orgaan van het Genootschap voor Reclame)
Revue der Reclame. Hier het eerste nummer besprekingen om te komen tot één gemeenvan de derde jaargang uit januari 1940.
schappelijke uitgave. De drie titels fuseerden in
1938 tot de Revue der Reclame. Boonzajer bleef
tot 1945 redacteur van de Revue der Reclame. Na de bevrijding werd hij
redacteur van Ariadne. Hij bleef dit tot 1948. Op 9 april 1964 overleed
Boonzajer (NN, mei 1960, p. 387; NN, 1964, p. 461).
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Johannes Augustinus Maria (Jan) Derks
Derks (9 december 1912 - 8 januari 1963) was een Nederlands jurist,
schrijver en journalist, prominent katholiek, medewerker van de KRO en
vanaf 1947 hoofdredacteur van het katholieke dagblad De Tijd. Na een één
aprilgrap die verkeerd begrepen werd vertrok hij naar de reclamewereld,
en werd hij vanaf 1952 adviseur van de Algemene Publiciteits Unie (APU)
en vanaf 1958 directeur van het reclamefilmbedrijf Cefima, een dochtermaatschappij van APU. Derks leverde een bijdrage aan het herdenkingsboek (De vierde vrijheid) van De la Mar uit 1955 over film en televisie.
Jan Derks studeerde rechten in Utrecht (1935) en was in januari 1934
medeoprichter en redacteur van het nationalistische, en later antisemitische blad De Nieuwe Gemeenschap samen met de antisemitische schrijver
en vertegenwoordiger van de Nieuwe Zakelijkheid, Albert Kuyle. Het
blad De Nieuwe Gemeenschap was opgericht tegen De Gemeenschap. Dit
laatste blad was het leidende cultureel tijdschrift
voor katholieke jongeren van januari 1925 tot
en met september 1941.
In 1935 werd De Nieuwe
Gemeenschap opgeheven.
Derks richtte in 1936
het tijdschrift Vrijdag op,
dat nog geen jaar heeft
bestaan. In Vrijdag publiceerden onder andere
ook Godfried Bomans, dr. P.C. de Brouwer
en prof. dr. Frans van
der Ven. Derks is ook
bekend geworden door
zijn initiatief tot fusiebesprekingen tussen grootNederlandse en sterk
nationalistische beweging
Verdinaso en de NSB in
1939. Naast redacteur
vanaf 1937, was hij eerst
correspondent (te Rome)
en daarna van 1947 tot
1952
hoofdredacteur
van het katholieke dagblad De Tijd. Zijn jour- De organisatie van een eenmansreclamebureau volgens Eppo Doeve (2 juli
nalistieke bijdragen en 1907 - 11 juni 1981). De afbeelding werd gepubliceerd in Meer Baet van jareisschetsen
werden nuari 1935 (p. 2333).
gebundeld.
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Vanaf 1952 schreef Jan Derks, eerst in de hoedanigheid van adviseur en
vanaf 1 januari 1958 als mede-directeur van Cefima, scenario’s voor reclamefilms. Derks werd ook ingeschakeld bij de public relations van De la Mar.
Nadat hij zich in Hilversum had gevestigd, werd hij daar enige tijd raadslid voor de KVP. Hij was getrouwd met Marie-Louise de Pont, waarmee
hij zes kinderen kreeg. Derks was de schoonvader van Marcel van Dam.
Derks ontving de katholieke kerkelijke onderscheiding ridder in de
orde van St. Gregorius de Grote. Naast deze onderscheiding, verkregen in verband met zijn activiteiten ter gelegenheid van 100 jaar Kromstaf (herstel van de bisschoppelijke hiërarchie), was hij ridder in de Orde
van Oranje-Nassau (NN, 16 januari 1963, p. E5; W.G., januari 1963, p.
65; Manning, 1985; Joosten, 1964; Schrama, 1996, pp. 433-450). Zie ook:
Wikepedia. De Vrije Encyclopedie, d.d. 1 september 2011.
Joseph Ferdinand (‘Eppo’) Doeve
Doeve (Bandung Nederlands-Indië, 2 juli 1907 - Amsterdam, 11 juni 1981)
staat bekend als ontwerper, schilder, tekenaar en boekbandontwerper. Zijn
baboe gaf hem eerst de koosnaam Eppie, en later Eppo. Eppo’s vader, een
bestuursambtenaar met veel belangstelling voor tuinarchitectuur, had bij
zijn zoon al een voorkeur voor tekenen gewekt, toen deze vijf jaar was.
Gedurende zijn lagere schooljaren (1914-1920) en HBS-tijd (19201926) bekwaamde Doeve zich verder in het tekenen, maar ook in boetseren, houtsnijden, beeldhouwen en muziek maken op allerlei instrumenten.
In 1927 vertrok Doeve uit Bandung om zich in Wageningen te vestigen.
Daar ging hij aan de Landbouwhogeschool studeren. Na voor De la Mar
gewerkt te hebben ging hij aan de slag bij enkele opiniebladen. In 1933
werd Doeve politiek cartoonist van De Groene Amsterdammer. Ook deed hij
vanaf 1936 freelance-werk voor de Haagsche Post.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, kwam zijn werk als tekenaarillustrator stil te liggen. Doeve trok zich terug in Blaricum en ging zich
vooral bezighouden met schilderen. Als schilder kan Doeve tot de groep
van de magisch realisten, zoals Raoul Hynckes en Pyke Koch, gerekend
worden.
Kort na de bevrijding van Nederland tot aan zijn overlijden werkte hij
voor het nieuw opgerichte Elseviers Weekblad. Doeve voorzag het blad
wekelijks van een politieke prent en maakte illustraties bij reportages.Verder werkte hij voor het Algemeen Handelsblad, De Telegraaf en Vrij Nederland.
In 1948 ontwierp hij het eerste affiche van het zojuist opgerichte Holland Festival. Doeve ontwierp verder onder andere decors en bankbiljetten. Bekend zijn ook de omslagen van de eerste duizend Prisma Pockets,
waarvan zeker tien procent van de omslagen op zijn naam staat.Verder was
hij portretschilder. Doeve was lid van Arti et Amicitiae in Amsterdam. In
1973 werd Doeve onderscheiden met de Orde van Oranje-Nassau (Algemeen Handelsblad, 15 oktober 1934; Huyskens, 1982; NN, mei 1959, pp.
266-271;Wilbrink, 2005).
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A.A. (Abram Anton) Grünbaum
Grünbaum is op 23 mei 1885 in Odessa (Oekraïne) geboren; hij overleed in 1931 in Utrecht. In 1902 rondde hij in Odessa het gymnasium
met lof af. Grünbaum was van plan ingenieur te worden en begon op zijn
zeventiende te studeren aan de Technische Hogeschool in Karslruhe. Al
gauw stapte hij over op de studie van psychologie en filosofie in Leipzig
en Würzburg. Daarna studeerde hij vier jaar natuurwetenschappen. Zijn
docenten in de psychologie waren Wilhelm Wundt in Leipzig en Oswald
Kulpe in Wurzburg. Bij Kulpe promoveerde hij in 1907 magna cum laude
op een proefschrift met de titel Über Abstraktion der Gleichheit.
Van 1907 tot 1913 werkte Grünbaum aan verschillende universiteiten
op het gebied van de psychologie en aanverwante vakken. Zo werkte hij
onder andere bij Vladimir Bechterew in Petersburg, bij Max von Frey in
Wurzburg en bij Max Verworn in Bonn. In 1913 werd hij assistent-hoogleraar in Bonn. In 1914 kwam hij onder invloed van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland, waar hij in 1916 aan de Gemeentelijke Universiteit in
Amsterdam privaatdocent voor de experimentele psychologie werd. Toen
de Vereeniging voor Reclame in december 1923 werd opgericht behoorde
Grünbaum tot één van de eerste leden. Vanaf 1926 was hij Nederlands
staatsburger. Grünbaum was in 1928 bestuurslid van het Genootschap
voor Reclame. In datzelfde jaar werd hij bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en conservator van de psychiatrische
en neurologische kliniek in de Nicolaas Beetsstraat in Utrecht. Daarmee
eindigde zijn actieve betrokkenheid bij de reclame. Hij werd als een groot
geleerde gezien.
Grünbaum was één van de oprichters van het tijdschrift Administratieve
Arbeid. Maandblad voor Rationeele werkmethoden. In dit tijdschrift publiceerde hij tussen 1924 en 1928 een serie artikelen over psychologie en
psychotechniek van de reclame. Hij schreef in Administratieve Arbeid een
reeks artikelen over reclame met titels als: ‘Het opwekken van behoeften.
Iets over illustraties’ (februari 1924), ‘Over de gunstigste plaats der reclame’
(augustus 1924) en ‘Psychologie en Psychotechniek van de reclame. Phsysiognomische waarde van een reclame’ (september 1926). Deze bijdragen
lagen in het verlengde van andere artikelen over psychotechniek
De artikelenserie kan, volgens Van Ginneken (1993, p. 35), beschouwd
worden als de eerste systematische verhandeling die in Nederland door
een psycholoog over reclame is geschreven. Dankzij de publicaties van
Grünbaum kon men in Nederland kennis nemen van onderzoek op het
gebied van de reclamepsychologie in Duitsland en in de Verenigde Staten.
Grünbaum had zich ten doel gesteld de nieuwe inzichten uit die landen
aan de hand van concrete voorbeelden van reclame-uitingen in de artikelenreeks in het tijdschrift Administratieve Arbeid te bespreken. De meeste
door hem behandelde voorbeelden waren afkomstig uit artikelen van
Duitse collega’s. Grünbaum behoorde tot de empirische school en hij oriënteerde zich daarbij vooral op de Duitse waarnemingspsychologie, waarbij experimenten met betrekking tot de menselijke waarneming en het
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geheugen een centrale plaats innamen. De reclamepsychologen van het
eerste uur, onder wie ook Grünbaum, presenteerden gedetailleerd optische ‘wetmatigheden’, en wel aan de hand van voorbeelden van reclameuitingen waarin deze naar hun mening op een overtuigende manier tot
uiting kwam. Ze vonden het van belang dat de reclame opviel en dat de
afzonderlijke beeld- en tekstelementen snel door de lezer bekeken en
opgenomen konden worden. Toch moet het belang van Grünbaum niet
overschat worden. Hoewel zijn artikelen in De Reclame vanaf 1924 regelmatig beknopt, veelal kritisch, besproken werden, is het nog maar de vraag
of ze in reclamekringen veel gelezen werden. Omdat de artikelen niet in
boekvorm verschenen, zijn ze niet als een ‘mijlpaal’ opgemerkt. De serie
liep tot 1928, toen Grünbaum benoemd werd tot bijzonder hoogleraar ontwikkelingspychologie in Utrecht. Een jaar na zijn benoeming in
Utrecht trad Grünbaum uit de redactie van het tijdschrift. Daarna werd
hij snel vergeten als de eerste psycholoog die zich in Nederland met reclamepsychologie had beziggehouden (De Reclame, januari 1928, p. 40; Het
Advertentie Bureau, december 1931, pp. 239-243; Coppens, februari 1932,
p. 53; Van Ginneken, 1993; Cleven, 1999, 2000; Boogaard, 2008; Stien &
Dane, 2001).
W.J. Gerritsen
Gerritsen (geboren op 30 maart 1894 in Oosterbeek) doorliep de vijfjarige HBS. Hij maakte daarna speciale studie van de Nederlands-Indische
rietsuikerindustrie. Vervolgens studeerde hij aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen. In 1916 trad hij in dienst van de Shell, waarvoor
hij op geologisch gebied werkzaam was in Nederlands-Indië. Het leven
in de rimboe beviel hem maar matig en al na enkele jaren vertrok hij naar
Java waar hij actief was in de handel en als beëdigd makelaar in ‘producten,
shipping en exchange’.
In 1924 ging Gerritsen over naar het Persbureau Aneta te Batavia, waar
hij de telegrafische internationale berichtgeving verzorgde. In 1929 vertegenwoordigde hij Aneta op de conferentie van de Volkenbond in Den
Haag. Hetzelfde jaar ging hij naar Baravia terug als directeur van de Bataviasche Filmfabriek. In deze functie legde hij zich toe op het maken van
cultuurwetenschappelijke films op vulkanologisch gebied. Hij maakte
daarom veel buitenlandse reizen. Zo bezocht hij Zuid-Afrika, Australië, Frans Indo-China en de Straat van Malakka. Zijn films werden erg
gewaardeerd.Vooral de verfilming van de onderzeese vulkaan de Krakatau
werd door de wetenschappelijke wereld als een unicum op vulkanologisch
gebied beschouwd. In 1932 trad Gerritsen in dienst van de N.V. Remaco
te Amsterdam, eerst als bedrijfsleider en later als directeur. In februari 1941, toen de N.V. Remaco aan Ala Anzeigen verkocht werd, trad hij
terug als directeur. W.N. van der Sluys, die directeur was van N.V. Meerkotter & Co, volgde Gerritsen op (NN, 1941, p. 27).
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H.J.A (Henricus Johannes Antonius) Hermens
Hermens (geboren in 1902) deed in 1924 zijn intrede in de reclamewereld als assistent-reclamechef bij N.V. A. Wulfing en Co’s chemische producten. Later werd hij reclamechef bij J. Leonard Lang in Amsterdam. In
1930 werd hij directeur van de Bond van Adverteerders en dat bleef hij
negen jaar, om vlak voor de Tweede Weereldoolog over te stappen naar de
uitgeverswereld. In 1939 werd hij benoemd bij de N.V. Uitgevers Maatschappij Diligentia in Amsterdam en in 1941 bij de N.V. Uitgevers Maatschappij Neerlandia te Utrecht, die behalve in Utrecht ook dagbladen in
Breda en in Maastricht uitgaf. In 1947 werd hij benoemd tot directeur
van dit laatste bedrijf. In 1949 promoveerde Hermens op een proefschrift
over de bedrijfseconomische betekenis van de reclame. In 1960 werd Hermens president-directeur van Neerlandia. Hermens bekleedde tal van
nevenfuncties, zoals voorzitter van de Raad van Orde en Tucht (ROTA)
voor het Advertentiewezen, voorzitter van de Federatie van Werkgeversorganisaties in het boekdrukkersbedrijf, voorzitter van het KUFO (Sint
Bonifacius Lyceum) te Utrecht, bestuurslid van de Algemene Katholieke
Werkgevers Vereniging, lid van het Nederlands comité van de Commission on Advertising and European Integration van de Internationale
Kamer van Koophandel (NN, 19 juni 1968, p.335; Hemels, 1983, p. 104).
H.F.L. Hortsmanshof
Horstmanshof kwam in 1924 op de leeftijd van veertien- en een half jaar
bij het advertentiebureau De la Mar als jongste bediende in dienst. Zijn
werk bestond toen uit boodschappen doen, facturen tikken en verder alles
wat er bij een klein bureau van ongeveer vijf man gedaan moest worden.
Horstmanshof geeft in een interview bij gelegenheid van zijn vijftigjarig
jubileum bij Intermarco in MMD/Ariadne (30 oktober 1974, p. 2) zijn
commentaar op de manier van werken in zijn begintijd. De zetaanwijzingen beperkten zich veelal tot ‘grote kop’, ‘kleine kop’, ‘balken’. De zetter moest dan veelal op eigen gevoel te werk gaan. ‘Vroeger zat je overal
in, deed je alles. Er was geen specialisatie, er waren alleen ae’s. Je deed de
mediadiensten en je ging voor akkoord naar de klant. Je groeide met een
campagne mee. Je wist alles van haver tot gort. Als er iemand ziek was
kon je direct overnemen.Vroeger was je geen nummer, je had meer liefde
voor het vak, je stónd ergens voor.’ Toch had de goede oude tijd, volgens
Hortsmanshof, ook zijn keerzijde. ‘Zaterdags werkte je vaak tot half zes.
Want de order móest de deur uit, de advertentie moest ’s maandags in de
kranten staan. Je werkte, vooral in de wintermaanden, dikwijls van acht
uur ’s ochtends tot elf uur des avonds.Voor de jonge garde vind ik het nu
stukken beter, wat werktijden betreft.’ Aldus Horstmanshof. Bij zijn jubileum in 1974 was hij hoofd van de orderafdeling. Op 1 november 1974
ging Horstmanshof met vervroegd pensioen (NN, 4 november 1964, p.
832).
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Viktor Mataja
Mataja (geboren op 20 juli 1857 in Wenen en daar overleden op 19 juni
1934) was een Oostenrijkse econoom en politicus. Hij was halfbroer van
de latere Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Heinrich Mataja.
De schrijfster Emil Marriot (Emilie Mataja) was zijn zuster. Na zijn rechten studie promoveerde hij in 1883.
Mataja werkte bij de Weense Kamer van Koophandel. Hij maakte naam
als een criticus van de toenmalige burgerlijke wettelijke aansprakelijkheid. Hij werd hoogleraar in Innsbruck (1890), Salzburg (1892) en Wenen
(1897). Tussen 1908 en 1911 was hij twee keer minister van Handel. In
1917 werd hij minister zonder portefeuille en richtte hij in opdracht van
keizer Karel 1 het Ministerie van Sociale Zaken op. Aan dit ministerie
gaf hij tot 27 oktober 1918 leiding. Daarom wordt hij als ’s werelds eerste
minister van Sociale Zaken beschouwd.
Mataja was ook een pionier op het gebied van de reclame. In 1910
publiceerde hij zijn werk Die Reklame, dat beschouwd kan worden als het
standaardwerk van zijn tijd. In 1911 werd zijn boek in het Nederlands vertaald en gepubliceerd onder de titel: Leiddraad voor de bedrijfsreclame. Tot op
de dag van vandaag wordt de Viktor Mataja Medaille aan wetenschappers
uitgereikt, als de hoogste onderscheiding van de Oostenrijkse Advertising
Research Association. Naast zijn wetenschappelijke en politieke activiteiten, was hij van 1914 tot 1917 en van 1919 tot 1922 president van de Statistischen Zentralkommission (Mataja, 1975, deel 6).
C.J. (Carel) Palm
Palm werd op 25 februari 1893 in Tilburg geboren als zeventiende kind
uit een groot gezin van 22 kinderen. Na een conflict met de leiding
besloot de hij kweekschool niet te af maken. Zijn eerste tijdelijke baan
kreeg Palm op het secretariaat van een tentoonstelling gewijd aan handel en nijverheid. Daarna maakte hij de overstap naar de Nieuwe Tilburgsche Courant waar hij als vijftienjarige kwam te werken op de advertentie
afdeling, met journalistieke karweitjes voor beginners, zoals brandjes en
gemeenteraadsverslagen.
Al snel bleek Palm uitermate commercieel te zijn. De directeur van
de krant adviseerde hem daarom in de handel te gaan. Op 29 juni 1912
solliciteerde hij bij de British Tobacco Company in Rotterdam, waar hij
begon met een salaris van twaalf gulden per week. Toen dit bedrijf onder
invloed van de Eerste Wereldoorlog tijdelijk de deuren moest sluiten stapte
hij eind 1914 over naar Mignot & De Block en de Crescant Company,
één van de grootste sigarenexportfirma’s en sigarettenfabrieken. Hij werd
hoofd van de buitendienst. Na de Eerste Wereldoorlog trad hij, 26 jaar oud,
in dienst van de Vereenigde Hollandsche Sigarenfabrieken, in de functie van directeur. Hij werd belast met de verkoop en reclame in Nederlands-Indië. In 1919 kreeg hij de opdracht daar een sigarenfabriek en een
winkelmaatschappij voor de verkoop van sigaren op te zetten. Bij zijn
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terugkeer in Nederland werd Palm benoemd tot directeur van de sigarenfabriek C. Otto Roelofs, een dochteronderneming van de Vereenigde
Hollandsche Sigarenfabrieken. Uit een contact met Kyriazi-frères vloeide
een aanstelling voort als directeur in Caïro (Egypte). Hij was daar speciaal belast met de bevordering van de export naar Azië, Australië, China en
Japan. In zijn nieuwe functie maakte Palm een aantal reizen naar het Verre
Oosten. Omdat hij problemen kreeg met de longen werd hem geadviseerd
terug te keren naar Nederland. Hij werd benoemd tot directeur van Kyriazi in Nederland.
In 1929 werd Palm door C. Slewe, die toen studiochef was bij De la
Mar, overgehaald directeur bij dit bureau worden. Slewe en Palm waren
met elkaar bevriend. Palm noemde zijn vriend Slewe de voorman van de
creatieve reclame. Zelf heeft Palm copywriters als D. Hoogendijk, K. Sartory en H.H. Niesen jr. de weg gewezen. Na drie jaar De la Mar ging
hij na een conflict over naar Arc’s, waar hij ging samenwerken met Aronson en Hoogendijk. Palm werd de manager van het bureau, Aronson de
creatieve man en Hoogendijk was verantwoordelijk voor de teksten en
de vormgeving. Volgens Palm was Arc’s bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog het grootste bureau in Nederland. Het was in ieder geval
het belangrijkste bureau. Maar 1939 was voor de reclame een slecht jaar,
aldus Palm. Arc’s moest met veel moeite het hoofd boven water proberen
te houden. In 1941 verliet Palm Arc’s om voor zichzelf te beginnen. In
1963 had hij 140 medewerkers in dienst. Er waren kantoren in Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam en Brussel (H.G.H., november 1952, pp. 320-321;
Van der Molen, 6 maart 1963, pp. 193-194; Ariadne, maart 1963, p. 322).
F.M.J.A. (Frans) Roels
Roels (1887-1962)studeerde wijsbegeerte en empirische psychologie in
Leuven, bij Albert Michotte, en promoveerde in 1913 bij hem op Etude sur
la différence entre les représentations individuelles et communes. Daarna keerde
hij terug naar Utrecht, waar de hoogleraar psychiatrie Cornelis Winkler
hem in 1915 tot assistent benoemde. Hij deed in feite zelfstandig onderzoek in de kliniek. In 1916 werd Roels privaatdocent bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor de experimentele psychologie, in 1918 werd
hij er lector en in 1922 hoogleraar. Hij aanvaardde op 26 mei 1922 de
leeropdracht Empirische en Toegepaste Psychologie met een oratie, getiteld: Beschrijving en verklaring in de psychologie (Roels, 1922).
In 1917 richtte Roels een psychologisch laboratorium op, dat was gelegen in de buurt van de Universiteitsbibliotheek. Het lab had een eigen
instrumentmakerij. In 1919 richtte Roels de Psychologische Kring op,
die een voorloper is van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Roels had in de jaren twintig slechts een handjevol echte psychologiestudenten. Zij studeerden wijsbegeerte met als hoofdrichting empirische
psychologie. Onder hen bevonden zich J.E. de Quay, de latere ministerpresident,W.H.C.Tenhaeff en F.J.T. Rutten.Tot zijn promovendi behoorde
onder anderen De Quay die in de jaren 1928-1929 zijn assistent was
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geweest. Verder Rutten, die later de eerste hoogleraar Psychologie aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen was en van 1948 tot en met 1952
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het kabinet-DreesVan Schaik. Ook promoveerde W.H.C. Tenhaeff, de latere eerste bijzondere hoogleraar Parapsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, bij
Roels.
Roels is niet alleen voor de Utrechtse, maar ook voor de Nederlandse
psychologie van groot belang geweest. Van 1922 tot 1930 was hij behalve
in Utrecht ook bijzonder hoogleraar Empirische en Toegepaste Psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Verder was hij ook nog
docent aan de Tilburgse R.K. Leergangen, en redactielid van het Tijdschrift
voor zielkunde en opvoedingsleer. Roels publiceerde voor een breed publiek
boeken met als titels Aanleg en beroep, Psychologie der reclame, Handleiding
voor psychologisch onderzoek op school (met J. Spek), en Psychologie van den
wil. Roels gaf her en der lezingen, was een gewild spreker en een boeiend
docent. In een tijd waarin het vak duidelijk op zoek was naar een plaats in
de academische wereld, bestond het dilemma of de psychologie een echt
academisch vak kon worden door een (natuurwetenschappelijk) fundament voor psychologische kennis te zoeken, of dat het erkenning kon vinden via psychotechniek en andere op de praktijk gerichte vormen van een
psychologische aanpak, zowel binnen als buiten de academie. Roels koos
voor de tweede weg. Zijn standpunten zijn vooral praktisch. Behaviorisme
en structuurpsychologie konden bij Roels naast elkaar voorkomen (Hezewijk, 2005).
Roels genoot aanzien in de reclamewereld. In 1927 nam hij deel aan
de Commissie van Onderwijs, ingesteld door het Genootschap voor
Reclame (De Reclame, juni 1929). Vanaf mei 1932 tot en met december
1937 was hij medewerker van het Officieel Orgaan van het Genootschap voor
Reclame. In 1938 publiceerde hij het boek Psychologie der reclame. Roels
heeft ook in het bestuur van het Genootschap voor Reclame gezeten.
Tijdens de Duitse bezetting zette Roels zijn werk voort. Hij was begunstigend lid van de SS en werd om die reden in 1945 ontslagen als hoogleraar. Na een lange gevangenisstraf uitgezeten te hebben is hij nog enige
tijd werkzaam geweest bij uitgeverij Succes in Utrecht. Hij stierf in 1962
na een auto-ongeval in België. Roels’ betekenis voor de psychologie was
vooral voor de Rijksuniversiteit Utrecht groot. Zijn opstelling gedurende
de Duitse bezetting heeft ertoe geleid dat zijn verdiensten daarna weinig
aandacht kregen.Volgens Van Hezewijk (2005) was Roels als persoon een
smet op de psychologie. Maar als academisch ondernemer zou hij sterk
hebben bijgedragen aan de opkomst van de psychologie, in het bijzonder
die in Utrecht. (zie verder:Van Strien & Dane, 2001.)
C.P.M. (Carl Paul Maria) Romme
Romme werd op 21 december 1896 in Oirschot geboren. Hij overleed
op 16 oktober 1980 in Oisterwijk. Hij was van 1920 tot 1937 advocaat in
Amsterdam. In 1921 werd hij lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Van
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1932 tot 1933 was hij voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij lid van de
Tweede Kamer. Romme zat vanaf 1931 tot juli 1965 – voor het merendeel van de tijd – als president-commissaris in de raad van commissarissen
van de Algemene Publiciteits Unie (APU). In 1923 werd hij lector aan de
R.K. Handels-hogeschool Tilburg. Van 1931 tot 1937 was hij daar hoogleraar.Van 1937 tot 1939 was Romme minister van Sociale Zaken. Gedurende zijn ministerschap gaf hij zijn commissariaat bij de APU en bij één
van de andere eronder vallende bedrijven op.
In de bezettingsjaren is Romme niet of nauwelijks politiek actief
geweest. Hij oefende zijn eigenlijke beroep (advocaat) uit en vervulde
enkele commissariaten. In de functie van president-commissaris bij APU
was Romme in 1940/1941 betrokken bij de verkoop van de dochteronderneming Remaco aan de Duitse firma Ala Anzeigen AG. In de
crisisjaren verslechterden de resultaten van Remaco, ondanks haar monopoliepositie, ernstig. Toen APU in 1940 na de capitulatie van de Duitse
reclamefirma Ala Anzeigen AG in Berlijn het aanbod kreeg om Remaco
aan haar te verkopen, leek dit een oplossing te zijn. Dit temeer omdat Ala
anders dreigde de concurrentie met Remaco aan te gaan. Remaco zou
dan wel eens het onderspit kunnen delven gezien de grotere financiële
reserves van Ala. Romme gaf als president-commissaris zijn fiat aan de verkoop en regelde de juridische kant van de transactie (waarvoor hij vijfenveertig gulden bij APU declareerde). Achteraf is de verkoop van Remaco
aan Ala door Jan Rogier uitgelegd als een vorm van hulpverlening aan de
vijand, omdat de Duitsers de aanplakzuilen van het Nederlandse bedrijf
voor hun propaganda gebruikten. Volgens Bosmans is het echter zeer
de vraag of men redelijkerwijs kon verwachten dat de APU-directie en
-commissarissen in de eerste weken van de bezetting die consequentie
hadden kunnen voorzien. Bovendien leken ze weinig keus te hebben. Het
verwijt dat Romme van de transacties met de Duitsers financieel heeft
geprofiteerd, snijdt gezien Romme’s declaratie – hij gaf als presidentcommissaris zijn fiat aan de verkoop en regelde de jurische kant van de
transactie, waarvoor hij slechts vijfenveertig gulden bij APU declareerde
– weinig hout. Romme is na de oorlog wel verhoord door de Politie
Recherche Afdeling Collaboratie, maar de zaak werd geseponeerd, omdat
de procureur-generaal geen aanleiding tot vervolging zag. Zijn betrokkenheid bij collaborerende bedrijven zou hem politiek parten spelen, in ieder
geval bij de formatie van 1946 (Revue der Reclame Express, 7 juli 1965; Vrij
Nederland, 5 september 1970; Blom, Hart & Schöffer, 1979; Rogier, 1980;
Bosmans, 1991).
E.B.W. (Etsko Berend Willem) Schuitema
Schuitema werd op 13 juli 1893 in Nieuweschans (Groningen) geboren. Zijn jongere broer G.P.H. (Paul) Schuitema (geboren op 27 februari
1897 en overleden op 26 oktober 1973) geldt als een belangrijke vertegenwoordiger van de Nederlandse avant-garde. Paul genoot internationale
bekendheid op het gebied van reclame, fotografie, grafische vormgeving,
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meubelontwerper en als cineast. Vanaf 1928 was Etsko Schuitema werkzaam als hoofd sales promotion bij Philips in Eindhoven.Voordien had hij
bij Ford gewerkt. Hij maakte bij Philips naam met slogans als ‘Uw huis vol
licht’ en ‘De wereld onder uw dak’. Ook schreef hij regelmatig voor het
huisorgaan Meer Baet van het advertentiebureau De la Mar. In 1936 schreef
hij in samenwerking met de reclamepsycholoog Roels het boek Grondslagen der moderne reclame. Het was bedoeld als deel 1 van een serie reclamehandboeken, maar verder dan deel 1 is de reeks niet gekomen. Misschien
heeft de Tweede Wereldoorlog de plannen doorkruist (Schuitema, 1936).
Etsko Schuitema was de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Internationale Kamer van Koophandel. Hij maakte deel uit van de commissie die de internationale reclamecode formuleerde. In 1937 bezorgde
Etsko zijn broer Paul waarschijnlijk enkele opdrachten bij Philips. Over
de noodzaak en het belang van reclame waren de broers het eens, maar
over het doel van reclame niet. Volgens Paul diende reclame te leiden tot
een betere wereld met een gelijkmatiger verdeling van de welvaart. Deze
linkse idealen werden niet door zijn broer gedeeld. Etsko zag het stimuleren van de omzet als hoofddoel van de reclame (Maan, 2006; Wilbrink,
2005).
J.W.H. Schumacher
J.W.H. Schumacher, Amsterdammer van geboorte, kwam op 2 januari 1920 in dienst bij De la Mar. In 1925 werd hij tot procuratiehouder
benoemd. Hij bracht het ongeveer twintig jaar later tot adjunct-directeur
en in 1947 tot directeur van de vennootschap. In 1960 was hij veertig jaar
werkzaam voor De la Mar. Schumacher heeft altijd in administratieve
functies gewerkt (Revue der Reclame, maart 1960).
Walter Dill Scott
Scott (1 mei 1869 - 23 september 1955) werd geboren in Cooksville (Illinois).Tot zijn negentiende woonde hij op de boerderij van zijn ouders. Hij
ging studeren aan de Illinois State Normal University. Vanaf 1891 stapte
hij over naar de Northwestern University en haalde hij bij deze instelling
in 1895 een Bachelor of Arts. Scott wilde hoofd worden van een Chinese
universiteit. Dergelijke universiteiten werden doorgaans gesubsidieerd
door religieuze organisaties. Daarom bezocht hij McCormick Theological
Seminary en verkreeg er in 1898 een Bachelor of Divinity. Na zijn afstuderen lukte het Scott niet een werkkring in China te vinden. Hij besloot
daarom naar Duitsland te gaan, om daar een studie psychologie te gaan
volgen bij Wilhelm Wundt. In 1900 promoveerde hij aan de Universiteit van Leipzig bij Wundt tot doctor in de psychologie. Zijn onderzoek
onder leiding van Wundt, die geldt als de grondlegger van de academische
psychologie, was een belangrijk keerpunt in het leven van Scott. In 1900
kreeg hij een aanstelling als docent psychologie en pedagogiek aan de
Nortwestern University in Evanston en Chicago. Vervolgens werd hij in
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1902 benoemd tot assistent professor en directeur van het psychologisch
laboratorium. In 1905 werd hij bevorderd tot hoogleraar in de psychologie. Twee jaar later werd hij benoemd tot hoogleraar in de reclame en in
de Toegepaste Psychologie. Tevens werd hij hoofd van de nieuwe afdeling
Psychologie.
Kort na zijn terugkeer uit Duitsland in de Verenigde Staten werd hij
benaderd door Thomas Balmer. Deze was een belangrijke reclameman die
op zoek was naar ideeën om de reclame effectiever te maken. Scott kreeg
van Balmer de opdracht de psychologische aspecten van de reclame te
onderzoeken. De resultaten van Scotts onderzoek werden in het reclametijdschrift Mahin’s Magazine gepubliceerd. Later werden ze gebundeld uitgegeven in het boek The psychology of advertising in theory and practice (1903)
en The Psychology of advertising (1908). Het centrale uitgangspunt van zijn
benadering was het concept van suggestie. In de periode 1916 tot 1918
kreeg Scott tijdelijk verlof om directeur te worden van het nieuwe Bureau
of Salemanship van het Carnegie Institute of Technology in Pittsburgh.
Hij hield zich daar vooral bezig met toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met zakelijke vraagstukken.
In 1917 benaderde Scott het leger met het aanbod te helpen bij het
selecteren van personeel met gebruikmaking van psychologische methoden. Na aanvankelijke scepsis bij zijn contactpersonen over de praktische
toepasbaarheid van zijn ideeën kreeg hij toch de kans zich te bewijzen.
Zijn methode om inzicht te krijgen in het capaciteiten van officieren en
soldaten bleek succesvol. In 1919 verliet Scott het leger als kolonel; hij
kreeg de Distinguished Service Medal voor zijn werk.
Na de Eerste Wereldoorlog begon Scott met een eigen bedrijf: The
Scott Company. Het gaf adviezen aan bedrijven die hulp wensten bij
selectie van personeel en het bepalen van de effectiviteit van de inzet van
werknemers. Vanaf 1919 tot 1920 was Scott voorzitter van de American
Psychological Association. In 1920 werd hij tot de president van Northwestern University gekozen. Scott werd daarmee de eerste alumnus die in
deze positie benoemd werd. Hij zou dit ambt tot 1939 vervullen. In 1933
ontving hij van de Franse regering het kruis van het Legioen van Eer voor
zijn bijdragen aan het onderwijs. In 1937 werd hij Officier in het Legioen
van Eer (Kuna, 1976; Schultz & Schultz, 2004, pp. 246-250).
P.J. (Pieter Jacobus) Segaar
P.J. Segaar is op 19 november 1883 in Leiden geboren en op 10 oktober
1973 in Amsterdam op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was een zoon van
Pieter Willem Segaar en Maria Dubbelaar. Segaar werkte bij het Advertentiebureau Julius Dickhout jr, onder meer als reclameschilder. Voor Julius
Dickhout in ’s-Gravenhage ontwierp hij de wikkels voor Blue Band-margarine en Ripolin-verf. Hij was verder Directeur van het Internationaal
Concert- en Theater Bureau de Haan & Co in ’s-Gravenhage. (zie: Kniesmeijers Family History, 9 mei 2009. http://kniesmeijer.net/tng/.)
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C.J.A. (Cees) Slewe
Cees Slewe (Leiden 7 mei 1897 - Hilversum 18 januari 1947) bezocht
in Leiden de HBS. Hij was van 1 maart 1915 tot medio 1921 werkzaam
bij De Maasbode. Van 1921 tot 1927 was hij exploitatiechef van de dagen weekbladen van de N.V. Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin
uit ’s-Hertogenbosch. Daar had hij de leiding over de exploitatie van Het
Huisgezin en de Volkskrant, evenals over verschillende weekbladen waaronder het op roze papier gedrukte maandagochtendblad De Maandagmorgen
en het Weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond.
Vanaf 1927 tot 1935 werkte Slewe bij De la Mar. Slewe was samen met
Aronson oprichter van het reclametijdschrift Meer Baet.
Hoewel Slewe bij De la Mar in een dynamische en prettige sfeer met
interessante collega’s werkte, beviel het werk hem toch niet zo: hij vond
het erg zwaar. De Nederlandse dagbladen beleefden in de eerste jaren van
de jaren dertig moeilijke tijden. De advertentie-inkomsten waren sterk
afgenomen en men was op zoek naar een goede aanpak om de advertentieomzetten te bevorderen. Slewe was hierop met het idee van het
Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit van De Nederlandsche Dagbladpers (Cebuco) gekomen. Cebuco werd opgericht naar het voorbeeld
van het Bureau of Advertising van de American Publishers’ Association. Vanaf 1
september 1935 werd Slewe directeur van het in Amsterdam gevestigde
bureau. Hij bleef tot en met 1 april 1943 bij Cebuco. Met ingang van 1
januari 1945 werd Slewe directeur bij de Volkskrant, die na de bevrijding
in Amsterdam in plaats van Utrecht zou gaan verschijnen. Op 13 januari 1947 werd feest gevierd, omdat de Volkskrant de mijlpaal van 125.000
abonnees had bereikt. De dag erna werd Slewe ziek. Hij overleed enkele
dagen later op, 18 januari 1947. Om hem te eren werd de C.J.A. Sleweprijs ingesteld voor de beste journalistieke prestatie in de Volkskrant (Ariadne, februari 1947; Hemels, 1981, 1983).
M.W.F. (Willem) Treub
Treub (geboren op 30 november 1858 in Voorschoten en overleden op 24
juli 1931 in ’s-Gravenhage) was wethouder van Financiën in Amsterdam
(1893-1895), hoogleraar in Amsterdam (1896-1904) en lid van de Tweede
Kamer voor de Vrijzinnig Democratische Bond (1904-1913). In 1913
werd hij minister van Landbouw, Handel en Nijverheid en van 1914 tot
1918 was hij met een korte onderbreking tevens minister van Financiën.
Hij stichtte in 1918 de Economische Bond. De Economische Bond was
een Nederlandse liberale politieke partij, opgericht op 15 december 1917.
Zij beoogde de sinds het eind van de 19e eeuw bestaande verdeeldheid bij
de liberalen op te heffen. Er bestonden namelijk drie liberale partijen: de
Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en de links-liberale Vrijzinnig
Democratische Bond.Treub was van 5 augustus 1931 tot en met 7 juli 1932
president commissaris bij de Algemeene Publiciteits Unie (APU) (Charité
& Gabriëls, 1979; Nijhoff’s Geschiedenis Lexicon, 1981, p. 569 en p. 607).
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Bronnen en literatuur

A. Algemeen
Bij verscheidene artikelen in reclamevaktijdschriften ontbreekt de naam
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Hemels, J. M. H. J., & Vegt, R. (1997). Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland: Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog: bibliografie. Deel 2. Band
A. Amsterdam: Otto Cramwinckel.
Hemels, J. (2009). Geloven in communicatie: Religie in de media. Kampen: Kok.
Hemels, J. (2010). Een journalistiek geheim ontsluierd: De Dubbelmonarchie en
een geval van dubbele moraal in de Nederlandse pers tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Apeldoorn-Antwerpen: Het Spinhuis.
Hermans, H. (1962). Oude meesters van de propaganda: Spotters, redenaars en
predikers. Den Haag: Leopold.
Hermens, H. J. A. (1949). De bedrijfseconomische betekenis van de reclame.
Bedrijfseconomische monographieën, 15. Leiden: Stenfert Kroese.
Herrmann, W. (1938). Die Geschichte der Ala: Eine zeitungswissenschaftliche
Studie (Dissertatie). Zeitung und Zeit. Limburg an der Lahn: Limburger
Vereinsdrückerei.
Heuer, G. F.W. (1937). Entwicklung der Annoncen-Expeditionen in Deutschland
(Dissertatie). Frankfurt am Main: Limburger Vereinsdrückerei.
Heuer, G.F.W. (1955). Annoncen-Expeditionen. Werbungsmittler, WerbeAgenturen. In: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Werbungsmittler (Hrsg.): 18551955. Der Mittler in der Werbung. Essen, pp. 9-105.
Heuer, G.F.W. (1969). Anzeigenwesen. In: Dovifat. E. (ed.), Handbuch der
Publizistik. Band 3, 2. Teil, Praktische Publizistik (pp. 260-278). Berlijn: W.
de Gruyter.
Heusden, G. H. van (1962). Een eeuw adverteerkunde: De sociaal-economische
en psychologische ontwikkeling van het adverteren in Nederlandse kranten. Assen:
Van Gorcum.
Hezewijk, R. (2005). De geschiedenis van de psychologie. In: Koops, W.,
Rinsum, H. van, & Teunenbroek, J. van (Eds.). De sociale wetenschappen in
Utrecht. Een geschiedenis (pp. 65-127). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
348

H.G.H. (1952, november). Hoe zij in de reclame kwamen: C.J. Palm.
Revue der Reclame, pp. 320-321.
Hidy, R.W. (1970). Business History. Present Status and Future Needs.
Business History Review, nr. 44. Boston: Harvard Graduate School of Business Administration, pp. 483-497.
Historische Kring d’Oude School. (1995). Tentoonstelling oude bedrijven.
De Bilt/Bilthoven, Historische Kring d’Oude School, 18 en 19 november 1995.
Bilthoven: Historische Kring d’Oude School.
Hoffmann,W. G., Grumbach, F., & Hesse, H. (1965). Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin: Springer-Verlag.
Holland, D. R. (1974). Volney B. Palmer. The Nation’s First Advertising
Agency Man. Pennsylvania Magazine of History and Biography. 98 (3), pp.
353-381.
Hollander, S., Rassuli, K., Jones, D., & Dix, L. (2005). Periodization in
Marketing History. Journal of Macromarketing. 25 (1). Boulder: Business
Research Division, Graduate School of Business Administration, University of Colorado.
Höller, F. (1925). Die moderne Reklameunternehmung: Ihre Entstehung, Organisation und Stellung im Rahmen des gesamten Wirtschaftslebens (Dissertatie).
München: M. Müller.
Hölscher, E. (1965). Firmenschilder aus zwei Jahrtausenden, Malerei im Dienste
der Werbung. München: Bruckmann.
Holthoon, F. L. van (1977). Mensen in Europa: Ontwerp voor een sociale
geschiedenis van Europa na 1750. Sociale en culturele reeks. Alphen aan den
Rijn: Samsom.
Hoogenboezem, E. (1982). Jac. Jongert, 1883-1942: Graficus tussen kunst en
reclame. Den Haag: Haags Gemeentemuseum.
Hopkins, C. C. (1927). My life in advertising. New York: Harper & brothers.
Hopkins. C C. (z.j). Reclame (mijn levenswerk). Leiden: Handelswetenschappelijke bibliotheek.
Houdijk, J. C. A. (2009). Publieke belangen in het mededingingsrecht: Een onderzoek in vijf domeinen. Het Europese en Nederlandse antitrustrecht in botsing met
belangen van intellectuele eigendom, vrije beroepen, cultuur, gezondheidszorg en
milieubescherming. Deventer: Kluwer.
349

Houtte, J. A., et al. (1949-1958). Algemene geschiedenis der Nederlanden.
Utrecht:W. de Haan.
Hower, R. M. (1939). The history of an advertising agency: N.W. Ayer & Son at
work, 1869-1939. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Huyskens, P. (1982). Eppo Doeve: Portret van een duivelskunstenaar. Amsterdam: Elsevier.
Ingham, J. N. (1983). Biographical dictionary of American business leaders. Deel
1 en 2.Westport, Connecticut: Greenwood Press.
Irrgang, T. (1980). Deutsche Warenhausbauten: Entwicklung und heutiger Stand
ihrer Betriebs-, Bau- und Erscheinungsformen (Ongepubliceerde dissertatie).
Technische Universiteit Berlijn, Duitsland.
Jackson jr, D. W. (1979). The development of a marketing thought course.
An approach. In: Ferrell, O. C., Brown, S. W., Lamb jr, C. W. (Ed.). Conceptual and theoretical developments in marketing (pp. 408–419). Chicago: American Marketing Association.
Jager, H. de, & Mok, A. L. (1978). Grondbeginselen der sociologie: Gezichtspunten en begrippen. Leiden: Stenfert Kroese.
Janse, M. (2007). De afschaffers: Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880. Amsterdam:Wereldbibliotheek.
Jansen, F. (1977, 28 april). Bekwaam? Ja anders had ik dit nooit tot stand
kunnen brengen. Ariadne/Revue der Reclame, 17, pp. 9-13.
Jansen, F. (1977, 13 oktober). Als ik vandaag een tekst schrijf liggen morgen
de haringkoppen erin. Ariadne/Revue der Reclame, 38, pp. 9-13.
Jaspert, F. (1981). Werbepsychologie. Grundlinien ihrer geschichtlichen
Entwicklung. In: Balmer, H. H., & Stoll, F. (Eds.). Die Psychologie des 20.
Jahrhunderts (pp. 170-189). Band 13. Zürich: Kindler.
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Stöber, R. (1998). Die erfolgverführte Nation: Deutschland öffentliche Stimmungen 1866 bis 1945. Stuttgart: F. Steiner.
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Wilke, J. (2008). Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte
(tweede druk). Keulen/Weimar/Wenen: Böhlau-Verlag.
Wilson, C. H. (1954). Geschiedenis van Unilever: Een beeld van economische
groei en maatschappelijke verandering. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Wilson, T. (1936, december). Nieuwbouw in de reclame. Meer Baet, pp.
3025-3026.
Wischermann, C. & Shore, E. (2000). Advertising and the European city: Historical perspectives. Historical urban studies. Aldershot, Hants, England: Ashgate Pub.
369

Witzel, M. (2003). Fifty key figures in management. Londen: Routledge.
Witzel, M. (2005). The encyclopedia of the history of American management.
Bristol:Thoemmes Continuum.
Woerkom, C. M. J. van (1982). Voorlichtingskunde en massacommunicatie:
Het werkplan van de massamediale voorlichting (Ongepubliceerde dissertatie).
Wageningen: Landbouwhogeschool,Vakgroep Voorlichtingskunde, Nederland.
Wolf, M. (2010). Het geheim van De Telegraaf: Geschiedenis van een krant.
Amsterdam: Boom.
Wood, J. P. (1958). The story of advertising. New York: Ronald Press.
Wuttke, H. (1875). Die deutschen Zeitschriften und die Entstehung der of öfentlichen Meinung: Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitungswesens. Leipzig: J.W.
Krüger.
Zanden, J. L. van & Riel, A. van (2000). Nederland 1780-1914: Staat, instituties en economische ontwikkeling. Amsterdam: Balans.
Zeldin, T. (1993). A history of French passions 1848-1945. Oxford: Clarendon Press.
Zimmermann, H. (1974). Arzneimittelwerbung in Deutschland vom Beginn des
16. bis Ende des 18. Jahrhunderts. Dargestellt vorzugsweise an Hand von Archivalien der Freien Reichs-, Handels- und Messestadt Frankfurt am Main. Mit einer
Einführung in das Wesen der Werbung unter besonderer Berücksichtigung ihrer
Frühformen in antiker und mittelalterlicher Heilmittelwirtschaft. Quellen und
Studien zur Geschichte der Pharmazie, Bd. 11.Würzburg: Jal-Verlag.
Zondervan, H. (1914-1922). Winkler Prins’ Geïllustreerde Encyclopaedie (16
delen). Amsterdam: Uitgeversmaatschappij ‘Elsevier’.
Zur Westen, W. von (1925). Reklamekunst aus zwei Jahrtausenden. Berlijn:
Eigenbrödler.
Zuurbier, P.J.P. (1970). De besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst (Ongepubliceerde dissertatie). Landbouwhogeschool Wageningen, Nederland.

370

Index

A
AAAA 10, 169
ADAE 10, 107
Adams, B. 75, 158, 336
Adema, C. 27, 336
Adformatie 19, 42, 125,
126, 127, 139, 333, 338,
347
Administratieve Arbeid 323
Adresboek voor handel en
industrie 358
Advertentiebureau P. van
Herwaarde 127
Advertentiekruierij 85,
130, 154, 290
Advertising Age 236, 271
Advertising & Selling 163,
271
Ala 10, 99, 107, 108, 109,
110, 111, 151, 154, 184,
185, 186, 187, 188, 189,
228, 236, 248, 280, 294,
295, 324, 329, 348, 358
Ala Vereinigte
Anzeigengeschäften
Haasenstein & Vogler A.G.
Daube & Co. GmbH 110
Algemeen
Advertentiebureau A. de
la Mar Azn 127, 194, 212,
358
Algemeen Advertentie
bureau Rouma en Co
139
Algemeen Advertentie
bureau van Nijgh & Van
Ditmar 125
Algemeen Binnen- en

Buitenlandsch Advertentie
Bureau D.IJ. Alta 213
Algemeen Handelsblad 10,
14, 15, 118, 120, 121, 122,
123, 127, 128, 132, 135,
136, 143, 150, 194, 238,
322, 334, 368
Allen, C. 31, 360
Allgemeine Anzeigen
GmbH 10, 108, 184, 294
Allgemeine Zeitung des
Judentums 103
Alta 136, 213, 283, 305, 307,
311, 312, 313, 314, 315
Amann, Max 188
American Association of
Advertising Agencies 10,
169, 170, 260
American Newspaper
Publishers Association 10,
168, 169
American Press Association
158, 264
American Telephone and
Telegraph Corporation
10, 271
Amstel, I. van 81, 135, 368
Amsterdam, J. van 336
Aneta 212, 324, 338
Anink, B. 82, 336
Annoncen-Expedition 96,
99, 102, 103, 111, 172
ANPA 10, 168, 169
Anstadt, M. 336
Anti-DagbladzegelVerbond 116
Anzeigenmittler 111, 188,
280

Apitsch, Robert 102
APU 10, 226, 227, 228,
229, 234, 235, 236, 248,
321, 329, 332
Arbeitsgemeinschaft
Deutscher AnnoncenExpeditionen 10, 107
Arc’s 137, 215, 231, 244,
245, 246, 282, 308, 312,
315, 327
A. Retemeyer’s CentralZeitungs-und-AnnoncenBüro 101
Ariadne 42, 135, 139, 143,
145, 147, 192, 198, 204,
222, 223, 227, 228, 237,
244, 320, 325, 327, 332,
333, 350, 359, 360, 366,
369
Armstrong Advertising
Company 267
Armstrong, F.Wallis 251,
267
Arnold, Frank 77, 272, 336
Aronson, Maurits 10, 215,
216, 219, 231, 237, 239,
240, 241, 243, 244, 245,
246, 327, 332
Ashenhurst, Anne 275
Association of American
Advertisers 170
Association of National
Advertisers 170
Association of New York
Agents 169
Atmosphere advertising
165
AT&T 10, 271, 272
371

August Scherl GmbH 105,
185
Ausland GmbH 108
Auslands-Anzeigen GmbH
108
Ayer, Francis W. 89
B
Baare, Fritz 108
Bachem, J. P. 78, 337
Bachmann, F. 337
Baggerman, J. A. 128, 137,
212, 233, 234, 337
Bakel, H. van 242, 308,
309, 337
Bakker, P. 307, 312, 316,
337
Balderston,T. 337
Balmer, H. H. 331, 350
Balzer,W. 78, 337
Bannier, F. A.W. 136, 337
Bantje, H. 206, 207, 337
Barg 127, 307, 311, 313,
315
Barnum, P.T 55, 74, 75,
89, 90, 336, 337, 342, 347,
353, 364
Bartels, R. 31, 337
Bates, Charles Austin 156,
160, 221
Bates, James H. 89
Batner,Thomas 158
Batten, Barton, Durnstine
& Osborne 10, 249
Bayer, Herbert 190, 341
BBDO 10, 264, 265, 266,
272
BBP 10, 16
Bechstein, G. 78, 337
Bechterew,Vladimir 323
Beckers, A.H.S. 220
Been, J.C. 220
Beerendonk, A. 220
Behn, H. 78, 337
Behrens, Peter 78, 347
Beishuizen, P. 202
Bemmel, Frits van 231
Bendel, S. 79, 338
Benkenberg,Wilhelm 108
Benton & Bowles 273, 274,
275, 277
Benton,William 273
372

Beretty, D.W. 338
Berghoff, H. 47, 72, 338
Berg, J.C. van den 202, 218
Bergler, G. 78, 338
Berlage, Hendrik 200
Berliner Handels- und
Diskontogesellschaft 105
Berliner Illustrierte Zeitung
179
Berliner-Lokal-Anzeiger
105
Berliner Morgenpost 179
Berliner Morgen-Zeitung
103
Berliner Tageblatt 103, 105,
109
Berliner Volkszeitung 103
Berliner Zeitung 105, 179
Berndt, O.F.A. 228, 302
Berrier, J. 219
Beumer, M. 345
Bielkine,Wladimir A. 231,
237, 317, 318, 319, 320,
342
Bie, R. J. 16, 366
Binneveld, H. 338
Bismarck-Schönhausen,
Otto Eduard Leopold 98,
102
Blackett-Sample-Hummert
10, 249, 274, 277
Blankenstein, L. 215, 243,
244, 245, 338
Blanket, Hill 274
Blessios,V.I. 367
Bloch, M. 219
Blok, D. P. 80, 338
Blom, I 338
Blom, J. C. H. 338
Boer, J.E. de 219
Boer, S. de 338
Boer,T. d. 338
Bogaard, A. A. van den 339
Boissevain, C. F. C. G. 27,
366
Bolland, G.J.P.J. 199
Bond van Adverteerders
10, 43, 148, 218, 325
Bond van Heemschut 17
Bongard,W. 78, 339
Bonner, Robert 89
Bonnet, E.W. 201, 339

Boonzajer, H. 317, 320,
359
Boorstin, D. J. 75, 339
Borden, N. H. 56, 57, 71,
339
Borscheid, P. 79, 339
Bos, G.J. 83, 302, 309, 347
Bosmans, J. 228, 229, 235,
317, 329, 339
Both, Henk 231
Botterill, J. 31, 32, 33, 36,
37, 76, 271, 272, 273, 274,
275, 289, 353
Bowles, Chester 273, 364
Braddock, R. 23, 25, 26,
289, 339
Brattinga, P. 81, 343
Breedveld, Els 9
Brink, R.E.M. van den 16,
27
British School of
Advertising 198
Bröker, H. 78, 339
Brose, Hanns W. 174, 175,
176, 183, 191, 339
Brower, C. 74, 339
Brown, S.W. 347, 350
Bruce Barton 252, 264
Bruggeman en Co 213
Brugmans, I. J. 71, 119, 200,
339, 340
Bruin, J.J. de 220
Brunner, O. 47, 340
Bruto Binnenlands Product
10, 16
B-S-H 10, 274, 275
Bücher, Karl 97
Buchli, H. 46, 70, 340
Buckle, Henry Thomas
254
Buckley, K.W. 255, 256,
259, 340
Buddensieg,T. 347
Buis, A. J. 137, 340
Buisonjé,W.H. de 201, 202,
340
Bullier, M. 100
Bulthuis, P. 205, 206, 207,
340
Bureau d’adresse et de
rencontre 96
Bureau of Advertising van

de American Publishers’
Association 332
Bureau voor
Oplaagcontrole 218
Burggraf, H. 78, 340
Bussemer,T. 61, 340
BvA 10, 43, 148
C
Caenegem, R. C. van 340
Calkins, E. E. 55, 71, 154,
160, 161, 165, 251, 254,
260, 266, 279, 294, 340
Calkins, Elmo 55, 154, 160,
266
Callahan, F.X. 340
Canté, Fred 43, 242
Carey, J. 21, 24, 340
Carlton & Smith 94
Caspel, Johann van 82, 201,
342
CA. Spin en zoon 229
Cassandre, A. M. 82, 342
Casseres, Aminta 250
CBS 10, 16, 272
Cebuco 10, 231, 332
Cefima 226, 229, 321, 322
Centraal Advertentiebureau
136
Centraal Bureau voor
Couranten Publiciteit
van De Nederlandsche
Dagbladpers 231
Central-Annoncenbüro
der Deutschen Zeitungen
106
Century 169
Ceres 231, 240
Chandler, Lord & Co 95
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