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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 zon-
der reclame. Bewust of onbewust wordt iedereen voortdurend geconfron-
teerd 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. Reclame-
uitingen kunnen ook aangetroffen worden bij sportevenementen, in bio-
scopen, 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 blij-
ken 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 ver-
anderd te zijn. 

Bladerend in leggers van oude dagbladen blijkt dat het aantal adverten-
ties 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 adverte-
ren in Nederland gedurende de negentiende eeuw. 1 Het AH, dat in 1831 

1 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 Gedragswetenschap-
pen 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 onder-
zoek. 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 auteurs-
namen 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 paginanum-
mers, 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.
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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 boekaankondigin-
gen en advertenties voor geneesmiddelen domineerden, terwijl adver-
tenties 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. Boekhan-
delaren en fabrikanten van geneesmiddelen vormden nog steeds verre-
weg de grootste groep adverteerders. Maar tegen het einde van de jaren 
zestig van de negentiende eeuw begonnen de kleding- en stoffenmaga-
zijnen de boekhandelaren en fabrikanten van geneesmiddelen als groot-
ste adverteerders in te halen. De grootste adverteerders werden Adriaan 
Schakel, Perry, Grand Magazin de Luxembourg en de Linnen Bazar. Daar-
naast 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 verbon-
den 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 toe-
name 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 ove-
rige 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 zegelbelas-
ting, 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 gege-
vens 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 bedroe-
gen 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 beste-
dingen 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 twin-
tigste 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 pro-
ductie 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 con-
currentie van de lagere sociale klassen van voorheen. Ze werd eerst door 
delen van de burgerij voorbij gestreefd. Later emancipeerden de arbeiders- 

3 Van den Brink komt tot dit bedrag door de reclamebestedingen in de dag- en nieuwsbla-
den, de publiekstijdschriften, de vaktijdschriften en de overige reclame deels te verzame-
len 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 adverten-
tie-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, buiten-
reclame en affiches bestond, rekent Van den Brink met een bedrag van 3,8 miljoen gulden.

4 De schatting van het BBP is afkomstig van het CBS en bedroeg 2.499 miljoen gulden 
(Smits & De Bie, 2001).

5 Het bruto binnenlands product (BBP) is de totale (geld)waarde van alle in een land gepro-
duceerde 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.
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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 goede-
ren en diensten (de reclamemaker) is hierbij het meest duidelijk. De steeds 
verder toegenomen reclamebestedingen spreken boekdelen. Commerci-
ele 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 consu-
menten 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 (Tur-
ner, 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 pro-
vincies als ontsierende reclame de kop opstak. In veel gevallen waren ze 
hiermee succesvol. De provincie Noord-Holland nam in 1912 als eer-
ste 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 vaardig-
den 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 toe-
zicht 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 ontwikke-
ling 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 beïnvloe-
ding vanuit de Amerikaanse en Duitse reclamepraktijk sprake zou kunnen 
zijn. Mijn veronderstelling bleek terecht. Tegelijkertijd werd echter duide-
lijk dat de invloed van de reclamemakers in beide landen op de Neder-
landse 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 ver-
gelijking van de ontwikkeling in de drie landen. Daarbij zou gelet kun-
nen worden op de overeenkomsten en de verschillen tussen de landen. In 
de Amerikaanse literatuur bleek een reeks van faseringen voor de Ameri-
kaanse 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 onder-
zoek bruikbaar te zijn. Van deze drie modellen heb ik vier fasen afgeleid. 
Elke fase heeft enkele onderscheidende kenmerken. Ze komen bij de uit-
werking 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 recla-
mebureaus 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 ver-
schillen. 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 geko-
zen 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 Ver-
enigde Staten gedurende het interbellum. Deze typering is ontleend aan 
literatuur die gebaseerd is bronnenmateriaal uit de onderzochte tijd. Der-
gelijke 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 recla-
meprofessionals 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 reclame-
medewerker 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 uitge-
geven door de Stichting ReclameArsenaal6, worden tal van vindplaatsen 
van bronnenmateriaal voor historisch onderzoek naar reclameuitingen 
genoemd. Archiefmateriaal met betrekking tot de bureaus wordt ech-
ter niet vermeld: het is er gewoon niet. De gids is geactualiseerd even-
eens 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 recla-
megiganten 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 Neder-
lands 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 Affi-
chemuseum 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 septem-
ber 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 consumptiemaat-
schappij 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 Ver-
enigde 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 het-
zelfde 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 schrij-
ven, 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 uit-
gewerkt, 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 afzon-
derlijke reclamebedrijven, de complete sector en de relevante branche-
organisaties. 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 econo-
misch-historisch en/of bedrijfshistorisch onderzoek kunnen zijn. Bedrij-
ven 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 ble-
ken met andere woorden hun eigen definitorische geschiedenis te hebben. 
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Dit gegeven rechtvaardigt een meer uitgebreide aandacht voor de dyna-
miek 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 massacom-
municatie kan een communicatiemodel helpen om de plaats van de ver-
schillende 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 struc-
tureel, een dynamisch, een functioneel of een operationeel perspectief ’. 

De meeste communicatiemodellen die in de wetenschappelijke litera-
tuur voorkomen hebben betrekking op de communicatieprocessen tus-
sen enkelingen of in kleine groepen. Sommige zijn specifiek ontwikkeld 
met het oog op openbare communicatie als massacommunicatie of van-
uit specifieke onderzoeksdomeinen, met speciale aandacht voor bijvoor-
beeld 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 beklem-
toond. Ze worden door Fauconnier ook wel researchmodellen genoemd. 
De bedoelde modellen zijn niet allemaal even geschikt voor de afbake-
ning 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 vier-
tal categorieën ingedeeld, namelijk het transmissie- of transportmodel, het 
rituele of expressieve model, het attentie- of publiciteitsmodel en het receptiemo-
del. 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-res-
ponse-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 zoge-
naamde 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 studiegebie-
den 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 vra-
gen. 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)?
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Media analysis:

Welk kanaal of welke kanalen worden gebruikt en waarom? Deze vraag 
richt de aandacht op de geschiedenis, de evolutie, de kenmerken, de struc-
tuur, de werking, de organisatie, het statuut en het belang van de massame-
dia en op hun onderlinge verhouding.

Audience analysis: 

Wat zijn de kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken van de beoogde ont-
vangers (de doelgroep van de lezers, luisteraars, toehoorders, kijkers, toe-
schouwers 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 opi-
nies, 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 gemeen-
schap. 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 probe-
ren te vatten dan Lasswell. De indeling van Gerbner houdt bijvoorbeeld 
meer rekening met de psycho-sociologische situatie waarin de verschil-
lende 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-sociologi-
sche 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 ver-
klaringen 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 aanhan-
gen van een gemeenschappelijk geloof. De rituele visie is niet gericht op 
de verspreiding van de boodschappen in de ruimte, maar op de duurzaam-
heid 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 com-
municatie 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 communi-
catiecampagnes (bijvoorbeeld in de politiek of reclame) worden de begin-
selen 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 derge-
lijke. 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 invals-
hoek, 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 aan-
dacht. 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 defini-
tie 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 ontvangermo-
del neemt nog meer afstand van het transmissiemodel dan de vorige twee 
modellen. De essentie van de ontvangerbenadering is dat wordt gepro-
beerd vast te stellen hoe een ontvanger tot een betekenis van een bood-
schap komt. Boodschappen die via de massamedia worden verspreid zijn 
in beginsel voor een verspreid publiek beschikbaar. Ze blijken verschil-
lende betekenissen te hebben als ze door ontvangers geïnterpreteerd wor-
den 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 ont-
vanger. 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, bij-
voorbeeld 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 beantwoor-
den, die te maken hebben met beïnvloeding. Bij alle behandelde modellen 
staat deze benadering centraal. Het meest voor de hand liggend is te kie-
zen 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 ele-
ment 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 recla-
memakers 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 bui-
tengewoon 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 (face-
to-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

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, invals-
hoeken 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 insti-
tuties. Ze kwamen vanaf de negentiende eeuw in alle westerse landen als 
nieuwe beroepsgroep op. De positie die de tussenpersonen en hun onder-
nemingen innamen is in de loop van de tijd gewijzigd, zoals uit dit onder-
zoek zal blijken.

De andere invalshoeken worden niet helemaal buiten beschouwing 
gelaten, maar ze nemen wel een ondergeschikte plaats in. Zo worden uit-
roepen in de betekenis van het aanprijzen van waren, de dorps- of stads-
omroeper, 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 

Advertentiebureau
Reclamebureau

Tussenpersonen

Beperkt in scope

Through which Medium

Dagbladen
Nieuwsbladen
Tijdschriften
Af�ches

In scope

BeroepsorganisatieBeroepsorganisatie

Producenten
Handel

Who
Beroepsorganisatie

Consument

To Whom?
Consumentenorganisatie

Says  what?

Under what circumstances?
For what purpose?
Whit what effect?
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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 bio-
scoopreclame, 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 reclame-
bureau 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 ontwikke-
ling 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 compara-
tieve aanpak kan duidelijk maken, welke invloeden de Nederlandse recla-
mewereld 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 verpakkings-
materiaal is naar aanleiding van een tentoonstelling in het Historisch Museum Deventer in 
2010 een publicatie verschenen van Simon Thomas, Van der Weg en Boissevain. Prentbrief-
kaarten 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 uit-
gekiende 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 Sta-
ten en Duitsland, hebben met elkaar gemeen dat voor de te onderzoe-
ken 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 par-
tijen (de reclamemakers en de media) waarmee de advertentie- en recla-
mebureaus 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 gebruike-
lijke 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 ver-
der 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 beroeps-
organisaties. 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 recla-
mebureau.

De onderhavige studie bestrijkt een lange periode: vanaf de eerste 
helft van de negentiende eeuw, toen de eerste advertentiebureaus ont-
stonden, 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 reclamebu-
reaus 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 Wereld-
oorlog kwam de reclame in Nederland en Duitsland op een laag pitje te 
staan. Vanaf mei 1940 kreeg de reclamewereld met ingrijpende economi-
sche en politieke veranderingen te maken. Tegelijk met de pers werd de 
advertentiewereld gelijkgeschakeld. Zo kwam er een belasting op adver-
tentie-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 advertentie- 
en 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 lan-
den 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 orde-
ning 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 



30

de ene periode in de andere. Wel voldoet elke periode aan één of meer 
onderscheidende kenmerken. Dit betekent overigens niet dat een peri-
ode 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 ontwikkelin-
gen 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 overwe-
gend 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 inde-
lingen 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 peri-
odisering binnen de marketing gegeven. Zij behandelen 33 verschillende 
vormen van periodisering en presenteren hun indelingen vanuit verschil-
lende 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 perio-
disering 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 twee-
tal 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 over-
eenstemming 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 mar-
keting 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 ont-
staan 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 onderha-
vige 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 recla-
mebureau. Ze beperken zich immers veelal tot de meer recente geschiede-
nis en vallen daarmee (ten dele) buiten het kader van deze studie.

Van de studies die een periode van enkele eeuwen beslaan zijn er vijf speci-
fiek aan reclame in de Verenigde Staten gewijd. Het gaat hierbij om publi-
caties van: Fox (1984), O’Quinn, Allen & Seminiok (2002), Pope (1983), 
Pollay (1985) en Gross & Sheth (1989). Ze worden in het artikel van Hol-
lander, 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 adverten-
ties 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 arti-
kelen 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 vraagstel-
ling 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 produc-
tie 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 adver-
teerders 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 kwa-
men 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 mas-
samedia zoals kranten en tijdschriften nam sterk toe en werd steeds meer 
beschouwd als een kenmerkende hefboom in de markt. Maar veel produ-
centen bleven sceptisch wat betreft de wenselijkheid van productreclame 
op grote schaal.

De modern era, Pope’s derde fase, beslaat het tijdperk van de marktseg-
mentatie. 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 onzicht-
bare groep van consumenten) tot een markt van productie tot verbruik in 
een gestratificeerde markt. Deze markt werd en wordt nog steeds in toene-
mende 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 kenmer-
ken van de moderne reclame-industrie al was bepaald. Hij wijst hierbij op 
de rol van de reclamebureaus in de reclame, hun sterke banden met ver-
schillende media en hun zakelijke praktijken, zoals de wijze van betaling. Zo 
bleef voor adverteerders alleen de noodzaak marktsegmenten met toene-
mende 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 wer-
den door middel van reclame via de gedrukte pers aangeprezen. De recla-
mebureaus hanteerden een eenvoudige argumentatie. Tegen het einde 
van deze periode werd de tekst aangevuld met illustraties. Naar de consu-
ment 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 & Bot-
terill in het teken van productsymbolen. Reclamebureaus die professio-
neler 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 waar-
mee 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 verpersoonlij-
king. 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 merkartike-
len van producten die op de nationale markt opereerden. Dergelijk arti-
kelen 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 productseg-
mentatie werd toegepast op basis van de socio-economische kenmerken 
en de levensstijl van consumenten. Op basis van de uitkomsten van markt-
onderzoek 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 geka-
rakteriseerd met het woord ‘demassificatie’. Het is een periode waar 
reclameboodschappen getypeerd kunnen worden met begrippen als: 
authenticiteit, creativiteit en spel, zelfreflectie, diversificatie en de transfor-
matie 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 voor-
gestelde 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, soci-
ale en zakelijke veranderingen op gang. De Verenigde Staten begon zich, 
hoewel het nog grotendeels een agrarische samenleving was, van een rudi-
mentaire 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 adverten-
tieruimte 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 groothan-
delaren, 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 reclamebu-
reau vorm. Tegen het einde van de jaren twintig van de twintigste eeuw 
behoorden mediaselectie, copywriting (tekstschrijven), art work (vorm-
geving) 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 additi-
onele 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 reclame-
dienstverlening aan hun clientèle aanboden. Het marketingconcept impli-
ceert 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 hou-
den met de wensen van hun klanten en op grond van optimistische eco-
nomische 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 spe-
cialized 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 effec-
tieve 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 toe-
genomen 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 ken-
merkten door creativiteit. De primaire taak van creatieve reclamemakers 
was het creëren en vormgeven van advertenties. Onderzoek, mediaselec-
tie en andere gerelateerde vormen van dienstverlening werden de verant-
woordelijkheid 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 rea-
geren 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 marketing- 
en 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 reclamebu-
reaus. 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 marktge-
gevens en het informatiemanagement bij cliënten. Bovendien verlangde 
de consumentenbeweging van adverteerders reacties op ontwikkelingen 
in de samenleving. De nieuwe wetgeving en de activiteiten van regule-
rende 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 inde-
ling 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 Wereld-
oorlog als Pope. De indeling van Miracle (1977) wijkt het meest af van die 
van Pope, Hollander, Rassuli, Jones & Dix en Leiss, Kline, Jhally & Bot-
terill. 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 voortvloei-
ende andere vormen van dienstverlening. Fox (1984) maakt een indeling 
in vijf perioden. Hij voegt een periode toe die voorafgaat aan de door-
braak 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 eco-
nomische 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 vol-

gende subvragen centraal:
 Wat waren de voorlopers van de advertentiebureaus? Wanneer ontston-

den 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 vol-
gende subvragen aan de orde: Welke bureaus speelden een vooraan-
staande 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 recla-
mebureau) 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 inter-
bellum 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 rea-
geerden ze op de economische crisis van de jaren dertig van de twintig-
ste eeuw?
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Schema 1.3 
Faseringen en faseverschillen in de Amerikaanse reclamegeschiedenis
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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 recla-
mebureau 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 vervol-
gens vergeleken met die van vergelijkbare instellingen in Duitsland en 
Nederland. Hierbij is opnieuw gekozen voor een mengvorm van een the-
matische 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 reclame-
handboeken bestaat soms de neiging de ontwikkelingen in verschillende 
landen met elkaar te vermengen, waardoor het accent vooral op de over-
eenkomsten en minder op de verschillen komt te liggen. In dit proefschrift 
is die valkuil bewust vermeden. Het gevolg daarvan is wel dat soms ver-
schillende 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 aan-
pak tussen de synchrone en diachrone analyse duidelijk.

Schema 1.4 
Synchrone en diachrone analyse van de ontwikkeling van advertentie- tot reclame-
bureau

Dit onderzoeksverslag bestaat uit negen hoofdstukken. Het eerste hoofd-
stuk biedt een inleiding, waarin de probleemstelling en de verantwoor-
ding van de onderzoeksopzet is opgenomen. Daarna volgt hoofdstuk twee 
waarin definities van het begrip reclame, in samenhang met de begrip-
pen publiciteit, propaganda, marketing en voorlichting behandeld wor-
den. Onderzocht wordt hoe deze begrippen in het verleden gedefinieerd 

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
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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 verschil-
len en raakvlakken tussen de verschillende modaliteiten van massacom-
municatie. 

In hoofdstuk drie komt de geschiedenis van de reclamegeschiedschrij-
ving aan de orde. Achtereenvolgens wordt een historiografie van de recla-
megeschiedschrijving in Verenigde Staten, in Duitsland en in Nederland 
geboden.

De hoofdstukken vier tot en met acht staan in het teken van de syn-
chrone 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 adverten-
tiebureau, 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 adverten-
tiebureau, 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 hoofd-
stuk 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 voor-
werp 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 interbel-
lum. 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 behande-
ling van de geschiedenis van de reclamebemiddeling in de Verenigde Sta-
ten 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 oneven-
wichtig uit het verleden overgeleverd. Nederland kent, zeker in vergelij-
king 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 nieuwsbla-
den, 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 onder-
zoek naar reclamegeschiedenis te beginnen. Voor dit proefschrift is echter 
een andere invalshoek gekozen, namelijk die van de organisatorische inno-
vatie 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 adver-
tentie- of reclamebureau is er bijvoorbeeld 
niet. De bedrijven hebben weinig moeite 
gedaan om hun eigen archieven te bewaren. 
Maar in overheidsarchieven vindt men even-
min veel materiaal. Een reden hiervan kan zijn 
dat reclame doorgaans geen zaak van de over-
heden was. Informatie over het advertentie- en 
reclamebureau uit Nederland is vooral afkom-
stig van enkele (gedrukte) herdenkingsboe-
ken, uit in tijdschriften en kranten afgedrukte 
interviews en uit gegevens in literatuur. De 
belangrijkste herdenkingsboeken zijn afkom-
stig van het advertentiebureau De la Mar. Het herdenkingsboek Een halve 
eeuw advertentiebureau uit 1930 is voor een deel gebaseerd op de herin-
neringen 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.

Omslag herdenkingsboek van De la Mar uit 
1930.
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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 Sar-
tory (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 kwa-
men. 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 vaktijd-
schriften uit de reclamewereld. Hierbij kan gedacht worden aan tijdschrif-
ten 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 reclamevak-
literatuur van vóór 1940. Het betreft een beperkt aantal publicaties van 

9 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).
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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 litera-
tuur slechts op indirecte wijze gereconstrueerd worden. De geschiedenis 
van de Vereeniging van Erkende Advertentiebureaus (VEA) laat zich gro-
tendeels aan de hand van de leggers van het verenigingsorgaan Het Adver-
tentiebureau 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 geschre-
ven 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 inter-
views met insiders uit de reclamewereld, mededelingen die betrekking 
hebben op de vooroorlogse situatie, zoals de vermelding van jubilea, bio-
grafieën 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 menin-
gen 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 bijvoor-
beeld 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 
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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, corresponden-
tie 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 bron-
nenmateriaal mogelijk is.




