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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 gepro-
duceerd en beschikbaar gesteld worden zijn in beginsel voor iedereen toe-
gankelijk 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 defi-
nities. Centraal staan de Nederlandse begrippen rond reclame. Ook zullen 
definities van enkele anderstalige en dan vooral Duitstalige auteurs behan-
deld 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 publi-
citeit, 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 relati-
ons. Ze worden buiten beschouwing gelaten. In Nederland werden derge-
lijke begrippen voor de Tweede Wereldoorlog nauwelijks gebruikt. 

2.2 Publiciteit

De reclame maakt deel uit van de publiciteit of openbaarheid (Schu-
wer, 1967). Het woord publiciteit is te herleiden tot de Latijnse woor-
den publicare (openbaar maken) en ‘publicus’ (openbaar) (De Vries, 1971, 
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p. 552). Onder het begrip publiciteit dient te worden verstaan het alge-
meen bekend zijn, zodat gegevens en procedures voor het publiek toe-
gankelijk 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 taalge-
bruik worden waargenomen. In Duitsland werd doelbewust van de term 
‘Reklame’ op ‘Werbung’ overgestapt, omdat de associatie met de schreeu-
werige reclame van rond de eeuwwisseling van 1900 een negatieve con-
notatie van ‘Reklame’ opriep. ‘La réclame’ de Franse aanduiding werd door 
het werk van de ‘angry young men in advertising’ die in 1923 het recla-
metijdschrift 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 begripsver-
warring. 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 ‘recla-
mare’ 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’ (Her-
mens, 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). Waar-
schijnlijk komt het woord ‘le réclame’ uit het spraakgebruik van de boek-
drukkerij 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 veer-
tig 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 zake-
lijk spraakgebruik op. Vanaf 1910 werd het begrip ‘Werbung’ in Duits-
land 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 onder-
scheidde 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 aan-
prijzingen. In 1929 was Rudolf Seyffert in zijn boek Allgemeine Werbelehre 
(p. 10) nog van mening dat ‘Werbung’, ‘Reklame’ en ‘Propaganda’ drie ver-
schillende manieren waren om hetzelfde uit te drukken. 

Toch had de uit de economische wetenschappen afkomstige Her-
mann 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 (Brun-
ner, 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 Neder-
landse 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 lan-
den is de term ‘réclame’ namelijk, evenals in Duitsland, ongebruikelijk. In 
Frankrijk verving ‘publicité’ de term ‘réclame’; in Italië werd de term ver-
vangen door ‘publicità’ (Hermens, 1949, p. 36; Sagawe & Spaan, 1995).
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Het woord reclame kan verschillende betekenissen hebben. Behalve de 
publieke aanprijzing van goederen en diensten kan er ook de terugvor-
dering 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 hand-
schriften (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 defini-
ties 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.’ Vervol-
gens 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, plakaat-
dragers, 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 uitne-
mendheid. 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 aanprij-
zende 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 mer-
kenvoorkeur;

•	 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 infor-
matieverstrekking en overreding.’ Reclame wordt hier onderscheiden van 
publiciteit, propaganda en verkooppromotie. Als argument wordt hier-
voor 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 lei-
den 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 ver-
der gegaan te worden. Concurrentie en beïnvloeding worden naast infor-
meren 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 ver-
bonden is aan opene of bedekte aanbeveling; niet omdat men voor het 
verwekken van een gunstige meening onverschillig zou zijn – integen-
deel, 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 opmer-
kingen 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 recla-
memaker 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 ver-
schijnen. In de inleiding vraagt hij zich af of er een verschil bestaat tussen 
publiciteit, propaganda en reclame. De vraag beantwoordt hij in de inlei-
ding (pp. 3-4) als volgt: ‘in hun verkeerde mening gesterkt door auteurs, 
leven nog veel mensen in de veronderstelling, dat er een wezenlijk ver-
schil 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 goe-
deren en diensten bevorderen en propaganda voor activiteiten die gericht 
zijn op de verspreiding van geestelijke goederen. Hij maakt geen onder-
scheid 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 instan-
ties 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 onder-
scheiden dient te worden van twee andere verwante begrippen, namelijk 
van agitatie en propaganda. Roels is van mening dat de reclame zich even-
als propaganda en agitatie ten doel stelt de publieke mening te beïnvloe-
den. 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 Willensbereit-
schaft 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 particu-
liere 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 opmerkzaam-
heid 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 circulatie-
proces dragen het hare er toe bij’.

Roels ziet in de reclame een poging om een gunstige waarderingstoe-
stand 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, poe-
derdoosjes, 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 overtui-
gen en de wijze van aanprijzen, dat de bevrediging zo aangenaam en eco-
nomisch 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 eensge-
zindheid 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 defi-
niëren 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 woor-
den die aan dezelfde stam ontsproten zijn. Hij stelt dat de twee begrip-
pen 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 beïn-
vloeding van het aanbodpotentieel wordt vergeleken met Mataja, Schui-
tema 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 onder-
deel 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 pro-
ducent 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 moti-
vatie vindt volgens hem plaats door middel van informatie. Soms is deze 
van technische, vaker echter van psychologische aard. Het is volgens Soe-
terboek 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 Soeter-
boek gedeeltelijk overbodig geworden door het vertrouwen dat de consu-
ment 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 beïnvloe-
den vanuit een hoofdzakelijk suggestief- emotionele benadering, en dit in 
de sector van de commerciële goederen en diensten.’ Hij voegt begrip-
pen uit de massacommunicatietheorie toe, zoals zender en ontvanger. Ook 
begeeft hij zich op het terrein van de persuasieve communicatie. Faucon-
nier 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 ‘informa-
tief ’, rationeel, technisch onderbouwd kunnen zijn dat men ze als com-
merciële 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, consu-
menten 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: ‘Over-
redende commerciële communicatie over producten en organisaties, waar-
bij 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 bedoe-
ling 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. Commer-
ciële 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 Commerci-
ele 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 com-
municatie 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 ency-
clopedieën 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 min-
der 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 wei-
teren Sinne, durch irgend ein Mittel, sei es durch Wort, Schrift oder ein 
Tat, Interesse für ein Unternehmen zu erregen; im engeren Sinne ver-
steht 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 defini-
tie 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 massacommuni-
catief proces dat via bepaalde middelen de aandacht, interesse en hande-
lingsbereidheid 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 Verhal-
ten anderer, um Aufmerksamkeit, günstige Vorstellung, ein geneigtes Urteil 
oder Wünsche, bezüglich eines Objektes, einer Person, eines Territori-
ums 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 Reklame-
Begriff-Geschichte-Theorie (1935, p. 1) opent met de woorden: ‘Es ist unge-
wöhnlich 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 ver-
staat hij: ‘Maßnahmen von Gewerbetreibenden und Händlern, ihren Ver-
bänden u.dgl., gelegentlich auch entsprechende Maßnahmen politischer 
Organisationen, deren Zweck es ist Verkäufe von Waren oder Dienstleis-
tungen 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:



55

•	 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 wor-

den, 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 afzetme-
thode 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) com-
municatie 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 recla-
memakers zoals P.T Barnum en Sir Thomas Lipton maakten reclame, maar 
ze probeerden er geen definitie voor te vinden. Enkele belangrijke reclame-
mensen 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 defi-
nitie 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 influ-
encing 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 adver-
tising. 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 suc-
cessful 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, under-
stand 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 Ameri-
kaanse 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 reclamevak-
tijdschrift Printers’ Ink in een redactioneel artikel al beweerd dat een recla-
meschrijver 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 aange-
haald in zijn boek: The psychology of advertising (1908). Hij veronderstelde 
dat de belangrijkste doelstelling van reclame maken bestond uit: het aan-
trekken 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 ser-
vices, by increasing the public knowledge and desire for the items speci-
fied 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 pur-
poses 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 ontwikke-
ling waarneembaar is, die aansluit bij de definities in Nederlandse encyclo-
pedieën en handboeken. In de pre-industriële wereld van voor het ontstaan 
van de moderne markteconomie kon reclame maken vooral gezien wor-
den 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 ontwik-
kelden 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 beteke-
nen (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 hui-
dige 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 Wereldoor-
log 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 vak-
blad De Reclame van augustus 1926.11 Ook in andere vakbladen, zoals Meer 
Baet (bijvoorbeeld mei en juni 1929), het Officieel orgaan voor het Genoot-
schap voor Reclame (bijvoorbeeld juli en augustus 1931), en de Revue der 
Reclame (bijvoorbeeld april 1938 en april 1939) wordt het begrip marke-
ting 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-fabrie-

ken 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 Neder-
land 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 dag- 
en 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).



58

Voor het begrip marketing bestaat een grote verscheidenheid aan defi-
nities. Vooral in de jaren zeventig van de twintigste eeuw woedde in de 
academische marketingwereld een debat over het begrip marketing.13 Soe-
terboek (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 verschil-
lende posities van waaruit marketing benaderd kan worden. In deze studie 
zal een aantal kenmerken van marketing de revue passeren. Ze zijn ont-
leend 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 onderne-
mingsbeleid in verband met de beheersing en voorziening van markten. Van 
Baarle en Zeylstra (1964, p. 453) omschrijven marketing als ‘het ontwikke-
len, doen vervaardigen, distribueren en pousseren van een product, omvat-
tende 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 techni-
sche procedé bedoeld, maar ook de rol van het marktonderzoek (vooraf-
gaand, 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 markt-

vorm.
•	 Marktplanning. Behandeling van procedures die gebruikt kunnen wor-

den in de organisatie om effectieve, efficiënte en gecoördineerde beslis-
singen te nemen.

13 Zie hiervoor o.a. het julinummer van het Journal of Marketing uit 1971. Het gehele num-
mer 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 kwali-
teitsbewaking, 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 verkoopinspan-
ning 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 econo-
mische 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 goe-
deren 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, waar-
door de ondernemer zijn afzet nauwkeurig en van te voren behoort te 
plannen (Grote Spectrum Encyclopedie, dl. 12, 1977, p. 40.). Via de mar-
keting 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 onder-
nemingen en dan vooral aan fabrikanten van merkartikelen. Later werd de 
marketing in de detailhandel ook belangrijker (De Grote Oosthoek Ency-
clopedie 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 Ency-
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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 marke-
tingconcept 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 ver-
kooppunten, 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 bedrijfs-
economie een rol spelen, maar waarin ook de gedragswetenschappen 
(sociale) psychologie, sociologie, ecologie en kwantitatieve methoden, sta-
tistiek 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 pro-
pagare, dat verspreiden, uitbreiden, voortplanten, tot ontwikkeling bren-
gen 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, kle-
ding, gebaren, muziek, vlaggen, monumenten en afbeeldingen. Door mid-
del 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 poli-
tiek, 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 (Soeter-
boek, 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 Duits-
land en Engeland dit voorbeeld. De religieuze betekenis bleef intussen 
ook bestaan. Het woord propaganda had aanvankelijk een neutrale beteke-
nis. 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 terecht-
gekomen. 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 pro-
paganda 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 pro-
paganda 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 verto-
nen. 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 economi-
sche 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 
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propaganda op allerlei collectieve campagnes toe te passen. Daardoor deed 
zich de situatie voor waarin de groenteboer propaganda voor verse groen-
ten 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 honder-
den bestaande definities. Wel onderscheidt hij vier soorten propaganda, te 
weten commerciële propaganda, politieke propaganda, educatieve-cultu-
rele 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 ont-
vanger. 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 koop-
gedrag en zijn verbruikersmentaliteit bijdraagt aan een snellere omzet en 
dus aan een welvaarts-economie. Beslissend voor de commerciële propa-
ganda 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 wereld-
oorlogen. Politieke propaganda is, volgens Van der Meiden (pp. 32-34), 
‘gericht op werving en behoud van aanhang voor een (vaag of welom-
schreven) 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 geoor-
loofd. Voorbeelden van monopolistische propaganda zijn de nationaal-
socialistische en de communistische propaganda-stelsels. Van de tweede 
vorm is sprake bij een dialoog tussen concurrerende partijen. Een voor-
beeld hiervan is de parlementaire democratie, waarbij propaganda van 
politieke partijen bijdraagt tot bewustwording van het publiek. Een spe-
ciale tak van de politieke propaganda is de oorlogspropaganda, die zich 
vooral vanaf 1914 tot systeem heeft ontwikkeld. 

Onder educatieve propaganda kunnen opvoeding, onderwijs en vor-
ming gerekend worden. Culturele propaganda heeft bijvoorbeeld betrek-
king 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 kwe-
ken 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 persoon-
lijke 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 cul-
turele 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) gefor-
meerde 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 verwant-
schap heeft met reclame. Hij geeft in dit verband ook een definitie. Pro-
paganda 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’. Fau-
connier 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 Fau-
connier moeilijk om in de culturele sector een onderscheid te maken tus-
sen 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 voor-
gelichte te beïnvloeden, staat bij de propaganda de doelbewuste commu-
nicatie van de zender (organisatie) centraal, met als oogmerk mensen te 
beïnvloeden op grond van eigen inzichten en met het oog op eigen belan-
gen.

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 figuur-
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lijk iemand met een licht voorgaan. Een zijlijn wordt gevormd door ‘ver-
lichten’, 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 recen-
tere datum. Het ontstaan van voorlichting is moeilijk precies te dateren. 
Eén van de eerste vormen van voorlichting is te herleiden tot de land-
bouw. Door de aanstelling van zogenaamde wandelleraren werd aan 
boeren voorlichting gegeven. Een van de eerste en meest bekende wan-
delleraren 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 Limburg-
sche Maatschappij van Landbouw. De aanpak was afkomstig uit Duitsland. 
In 1886 werd een staatscommissie ingesteld met betrekking tot de voor-
lichting 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 overheids-
wege 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 conti-
nuïteit 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 agra-
rische 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 Kruisver-
enigingen 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 gezondheidsvoorlich-
ting (Van Gent & Katus, 1995, pp. 11-12). Verder nam de in 1881 opge-
richte 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 bij-
zondere rol als intermediair tussen de overheid en de pers. Plemp van Dui-
veland 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 over-
heidsvoorlichting 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 ‘pers-
referendaris’. 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 kran-
ten 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 berich-
ten 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 spe-
ciale commissie, de commissie-François, door het Ministerie van Buiten-
landse 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 buiten-
landse pers tegen te gaan en ook om objectieve voorlichting te verschaf-
fen 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, voor-
malig parlementair journalist van het christelijk-historisch dagblad De 
Nederlander. Het accent lag op het geven van een zakelijke en zo feite-
lijk mogelijke informatie. Vanwege de slechte economische situatie in de 
jaren dertig richtte de aandacht van de RPD zich al snel op de binnen-
landse 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 rege-
ring 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 Regeeringsvoor-
lichtingsdienst (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 oorlogsvoe-
ring 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-Scher-
merhorn-Drees (24 juni 1945 - 3 juli 1946) werd minister-president Wil-
lem 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 com-
missie 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 commis-
sie was van mening dat de voorlichting geen propagandistische elemen-
ten 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 auto-
nomie 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 over-
genomen. Door onderscheid te maken tussen het voorlichtingsbeleid en 
de voorlichtingstechniek had de commissie-Hermans de sleutel gevon-
den tot handhaving van de ministeriële verantwoordelijkheid. Het voor-
lichtingsbeleid werd onder het bewind van Beel (3 juli 1946 - 7 augustus 
1948) definitief bij de departementen ondergebracht. De RVD als cen-
trale instantie droeg dan alleen nog zorg voor de uitvoering van kostbare 
projecten, zoals het vervaardigen van films en het verzorgen van tentoon-
stellingen. In september 1953 werd de naam veranderd in Rijksvoorlich-
tingsdienst. Aanleiding voor de naamswijziging was de verhuizing van de 
dienst van de Wassenaarseweg naar het Noordeinde. De term ‘Rijksvoor-
lichtingsdienst’ 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 verzor-
gen. Rotterdam kreeg in april 1946 een Bureau Voorlichting en Publici-
teit. Andere Nederlandse gemeenten volgden later (Rooij & Nieuwenhuis, 
1969).

Ondanks deze initiatieven concludeert Hajema (2001, p. 36) dat zelf-
standige 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 voor-
lichters bij Nederlandse overheidsinstellingen. 
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Aanvankelijk ging men spreken van landbouwvoorlichting, persvoorlich-
ting, en seksuele voorlichting. In de periode voor de Tweede Wereldoor-
log kreeg het voorlichtingswerk op tal van nieuwe terreinen impulsen. 
Toen onstonden ondermeer de wetenschapsvoorlichting, de huishoude-
lijke voorlichting en de voedingsvoorlichting. Na 1945 verscheen de con-
sumentenvoorlichting 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 voor-
lichting in de omgangstaal en in de wetenschap onderzocht. Bij het begrip 
voorlichting in de omgangstaal kunnen, volgens Van Woerkom, vijf ver-
schillende betekenissen onderscheiden worden. De eerste betekenis is 
‘het zich een voorbeeld tonen voor anderen’. Deze betekenis die afkom-
stig is uit de zeventiende eeuw heeft slechts kort stand kunnen houden. 
In de tweede betekenis betekent voorlichten ‘onderrichten’. Van Woer-
kom 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 Woer-
kom, waarschijnlijk evenals de vorige, niet meer actueel. De derde beteke-
nis 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 Landbouwwerktui-
gen 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’. Der-
gelijke 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 gezondheidsvoor-
lichting. 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 gege-
ven. 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 alge-
meen 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 bevor-
deren 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. Voorlich-
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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 voorlich-
ting 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 wetenschapsvoor-
lichting. De tweede betekenis van voorlichting is voorlichting als hulp bij 
menings- of besluitvorming. Voorbeelden hiervan zijn landbouwvoorlich-
ting en beroepskeuzevoorlichting. Bij deze definities overheerst het ver-
mogen 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 gedragsbeïnvloe-
ding. 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 voor-
lichtingsorganisaties 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, infor-
meren’ is genoemd. De tweede categorie definities is enigszins verwant 
aan de betekenis van ‘raadgeven’, ‘adviseren’, maar dan wel ruim opge-
vat, in de ‘moderne’ betekenis, waarbij het invoelingsvermogen zeker zo 
belangrijk is als de inhoudelijke deskundigheid. Zo ligt de betekenis dich-
ter 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 geza-
menlijk een goede samenvatting van het begrip voorlichting.

Het geven van voorlichting kan volgens de Grote Winkler Prins Ency-
clopedie (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 zelf-
standig 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 voor-
gaande definitie aan. Voorlichting is, volgens de Grote Spectrum Encyclope-
die, 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 com-
merciële 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 consumen-
tenbond.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 bood-
schap 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 verschil-
lende modaliteiten van (massa)communicatie kan bovendien plaatsvin-
den 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 defi-
nities geworsteld hebben, terwijl anderen ze helemaal weg laten. Verschil-
lende 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 Schui-

14 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 verge-
lijkende tests die in de Consumentengids worden gepubliceerd. (zie: www.consumenten-
bond.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 betrok-
kenen 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 lite-
ratuur over reclame. Voor de Verenigde Staten blijkt dit eveneens te gel-
den. 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 beoe-
fend 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 Neder-
landse 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 disci-
pline. 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 inten-
sieve goederenruil die op markten tot stand gekomen moet zijn (Buchli, 
1962, p. 54). Maar in een pre-industriële samenleving van vóór de ont-
wikkeling van de moderne markt economie kon reclame eigenlijk vooral 
gezien worden als hulpmiddel om mensen te informeren over de verblijf-
plaats 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 tactloos-
heid 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 mentaliteitsverande-
ring 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 adverten-
ties. 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 (Her-
mens, 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 wer-
den begrippen als ‘Propaganda’ en ‘Wirtschaftspropaganda’ in het zake-
lijke 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-socialisti-
sche 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 ver-
vangen 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 heb-
ben 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 defi-
nities uit die tijd, namelijk informeren en verkopen. 




