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Hoofdstuk 3

Historiografie van de reclamegeschiedenis vóór 1940

3.1 inleiding

In de afgelopen eeuwen zijn in binnen- en buitenland tal van boeken 
over de geschiedenis van de reclame verschenen. Het grootste deel van 
de stroom van publicaties bestaat uit populaire boeken. Er zijn vooral veel 
gespecialiseerde publicaties over onder andere affiches, affichekunstenaars, 
uithangborden, emailleborden, advertenties, advertentiebureaus, reclame-
bureaus en marketing. Ook zijn er overzichtswerken die een breder terrein 
van reclamegeschiedenis bestrijken beschikbaar. Vanuit de academische 
wereld is er eveneens belangstelling getoond voor de geschiedenis van de 
reclame. De mate waarin verschilde sterk per land.

In dit historiografische hoofdstuk staan de Verenigde Staten, Duitsland 
en Nederland centraal. Het aantal publicaties in deze landen is zeer talrijk. 
Het overzicht zal dan ook geen volledig beeld van de reclameliteratuur 
kunnen schetsen. De kwaliteit van de verschillende publicaties loopt sterk 
uiteen. Sommige boeken voldoen aan de hoogste wetenschappelijke nor-
men, terwijl andere niet meer dan fraaie plaatjesboeken zijn. De ontwik-
keling van de reclamegeschiedschrijving in de drie landen verschilt sterk, 
zo zal blijken. Wat de landen met elkaar gemeen hebben, is de toenemende 
belangstelling voor reclamegeschiedenis vanaf ongeveer het begin van het 
laatste kwart van de twintigste eeuw. 

In het hiernavolgende overzicht nemen we enkele beperkingen in acht. 
Publicaties over (grafisch) ontwerpen worden buiten beschouwing gela-
ten. Reclamehandboeken en meer algemene economische studies worden 
evenmin behandeld. Verder ligt bij de literatuur uit de Verenigde Staten en 
Duitsland de nadruk vooral op de belangrijkste kenmerken van de ont-
wikkeling van de reclamegeschiedschrijving in deze landen. Literatuur 
over marketinggeschiedenis valt eveneens buiten het kader van de histo-
riografie. In Nederland bestaat vooralsnog nauwelijks geschiedschrijving 
op dit terrein, maar internationaal is er wel onderzoek naar marketing-
geschiedenis gedaan. Hollander, Rassuli, Jones & Dix (2005) en Berghoff 
(2007) geven hiervan een overzicht. 

Ook in andere landen dan de drie genoemde zijn publicaties over recla-
megeschiedenis verschenen. In België zijn er dissertaties gepubliceerd van 
Fauconnier (1962) en Pouillard (2005). In Frankrijk is een proefschrift 
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van Martin (1992) uitgegeven. In Groot-Brittanië is het aantal publicaties 
beperkt. Vooral Nevett (1979, 1982) heeft op het terrein van de reclame-
geschiedenis gepubliceerd. De publicaties uit België, Frankrijk en het Ver-
enigd Koninkrijk worden verder buiten beschouwing gelaten.

Doel van de historiografie is een inventarisatie te maken van de tot dus-
ver beschikbare reclamehistorische literatuur in Nederland, de Verenigde 
Staten en Duitsland. Het beoogt verder zicht te geven op mogelijke invals-
hoeken voor historisch onderzoek. Tenslotte beoogt het een selectie te 
maken van relevante publicaties voor mijn proefschrift.

3.2 Verenigde staten

In 1979 verscheen onder redactie van Richard W. Pollay het boek Informa-
tion sources in advertising history. In het eerste hoofdstuk maakt deze auteur 
de balans op van de literatuur over reclamegeschiedenis in de Verenigde 
Staten tot dan toe. In een artikel uit 1978 had hij dat al eerder gedaan. De 
stand van zaken van dat moment stemt hem niet vrolijk. Hij stelt vast dat 
het aantal boeken met reclamegeschiedenis als onderwerp relatief beperkt 
is. De kwaliteit van de beschikbare literatuur zou ook niet altijd even goed 
zijn. Hij wijt dit ten dele aan de historici die eerder aandacht zouden heb-
ben voor politieke geschiedenis dan voor bedrijfsgeschiedenis. Pollay is 
echter ook van mening dat het ontbreken van goede studies op het terrein 
van reclamegeschiedenis niet alleen voor rekening van de historici komt. 
Volgens hem is het bedrijfsleven hiervoor mede verantwoordelijk. Er kan 
alleen goede bedrijfsgeschiedenis geschreven worden als bedrijven zorgen 
voor goed voorziene en toegankelijke archieven. Verder zou het van belang 
zijn dat bedrijven historici het recht geven om uit hun archief materiaal te 
putten en de resultaten van het onderzoek te publiceren. 

Pollay wijt de niet zo ideale situatie aan de houding van de (reclame)
ondernemingen die volgens hem meestal een gering historisch besef heb-
ben. Het management zou de neiging hebben, zich vooral op actuele pro-
blemen en toekomstige strategieën te richten. Ook zouden bedrijven een 
zekere argwaan tegen wetenschappers koesteren. Firma’s die een zekere 
historische belangstelling aan de dag leggen, zouden eerder de neiging 
hebben een professionele journalist in te huren voor het schrijven van een 
geschiedenis van de ‘struggle and triumph’. Het resultaat van een derge-
lijke aanpak zou zijn dat waarschijnlijk een tamelijk afwijkende voorstel-
ling van zaken gegeven wordt. Het gebruik van bronnenmateriaal door 
een professionele onderzoeker zou een ander beeld opleveren. Pollay is 
van mening dat de geschiedenis van de twintigste eeuw niet geschreven 
kan worden zonder de reclame erin te betrekken. Dit niet alleen omdat 
de geschiedenis van de reclame zoals we die nu kennen zich gedurende 
de twintigste eeuw ontwikkeld heeft, maar ook omdat de reclamewereld 
een belangrijke sector van de economie werd. Bovendien zouden de soci-
ale zichtbaarheid en mogelijke sociale invloed van reclame wel eens groot 
kunnen zijn. Reclame is volgens Pollay namelijk zowel doordringend 
als overredend. Verder zou reclame zich op het snijpunt van praktijk en 
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kunst, tussen psychologie en economie en tussen de producenten en con-
sumenten in de samenleving bevinden. Daarom zou ze tot de kerngebie-
den van de economische geschiedenis behoren. Maar het behoort hiermee 
tevens tot de kerngebieden van onze sociale, technologische, artistieke 
en culturele geschiedenis. Pollay is van mening dat reclamegeschiedenis 
waarschijnlijk een van de sleutels is om de evolutie van onze complexe 
verstedelijkte samenleving te kunnen begrijpen. Hij wil met zijn boek een 
bijdrage aan dit inzicht leveren.

De reclameliteratuur tot 1979 overziend stelt Pollay vast dat mensen uit 
de reclamewereld hun eigen geschiedenis niet kunnen schrijven, hoewel 
ze misschien denken dat ze dit prima zouden kunnen. Ze kennen het 
onderwerp immers goed, ze zijn gewend om te schrijven, ze hebben geen 
probleem met het schrijven voor een groter publiek, zoals uit de verschil-
lende boeken die vanuit de reclamewereld geschreven zijn, blijkt. Deze 
publicaties zijn volgens Pollay echter doorgaans nauwelijks geschiedwe-
tenschappelijk verantwoord te noemen. Het belang voor de historicus zou 
dan ook vaak gering zijn. 

Het meest voorkomende boek over recla-
megeschiedenis is semi-autobiografisch van 
opzet. Voorbeelden hiervan zijn My life in adver-
tising van Claude Hopkins (1927)15, gepubli-
ceerd tegen het einde van Hopkins’ carrière als 
reclameagent. Voor dit boek geldt, evenals voor 
The huckster’s revenge van Fred Manchee (1959) 
en Me and other advertising geniuses van Char-
lie Brower (1974) dat de historische waarde 
gering is. Meestal komen deze boeken niet veel 
verder dan een verzameling grappige anekdo-
tes zonder dat van een conceptuele samenhang 
sprake is. Zelfs de beste voorbeelden van dit 
genre hebben geringe historische waarde. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor David Ogilvy’s Con-
fessions of an advertising man (1963)16. Het boek 
is goed geschreven, maar het voldoet niet aan 
de regels van verantwoorde geschiedschrijving. 
Dit komt doordat Ogilvy zijn ervaring verpakt 
heeft in concrete adviezen voor andere adver-
teerders. Hij geeft geen beschrijving van de 
ontwikkeling van het reclame maken en van de 
functies ervan in de samenleving.

Biografieën van reclamemakers zijn er 
nagenoeg niet. Een uitzondering vormen 
biografieën over de kleurrijke P.T. Barnum 

15 Ook in Nederlandse vertaling verschenen als: Reclame: Mijn levenswerk.
16 Ook in Nederland verschenen onder de titel: Credo van een reclameman: Onthullingen uit een 

reclamepraktijk.

Claude C. Hopkins (1866-1932). Hopkins 
kwam vanaf 1907 in dienst van het bureau 
Lord & Thomas. Volgens Hopkins moest 
een copywriter gedetailleerde informatie 
over het product van de klant verzamelen 
om vervolgens ‘reason-why copy’ te schrij-
ven. Hij is verder bekend om het toepassen 
van coupons, premiums, gratis monsters, de 
postorder en copy testing. De foto werd ge-
publiceerd in Fox (1985, p. 142). 
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van Harris (1973), Saxon (1989), Kunhardt (1995), Adams (1997), Cook 
(2001) en Harding (2001). Barnum (1856) heeft ook een autobiogra-
fie geschreven. John Gunther (1960) heeft de meest recente biografie 
over Albert D. Lasker geschreven. De belangrijke Amerikaanse historicus 
Daniel J. Boorstin (1982) beoordeelde deze studie als: ‘a disappointing, thin 
and pious account of one of the most interesting figures in modern Ame-
rican social history’. 

Enkele historische boeken over reclame zijn geschreven door reclame-
makers of journalisten. Te denken valt dan aan They laughed when I sat down 
(1959) van Frank Ransome en 100 Greatest advertisements (1993), geschre-
ven door Julian Watkins. Deze boeken werden als koffietafelboeken uit-
gegeven. Ze vallen dan ook op door de fraaie illustraties. Dat historici ze 
als niet relevant links lieten liggen is, gezien de inhoudelijke kwaliteiten, 
jammer. The golden fleece (1963) van Joseph Seldin beschrijft de marketing 
van na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten. Deze en andere 
door reclamemensen geschreven boeken hebben nauwelijks de aandacht 
getrokken, zelfs als de inhoud ervan daar aanleiding toe gaf. Dit heeft te 
maken met een academische argwaan ten aanzien van de inhoudelijke 
integriteit en representativiteit van deze boeken. Volgens Pollay (1979, p. 8) 
is die twijfel grotendeels terecht. Historici zouden eerder op zoek zijn naar 
boeken die geannoteerd en van een index voorzien zijn, zodat de inhoud 
controleerbaar is. 

Vanuit de academische wereld bestond in de Verenigde Staten totdat 
Pollay (1979) met zijn boek Information sources in advertising history kwam 
weinig belangstelling voor reclamegeschiedenis. In publicaties van vóór de 
Tweede Wereldoorlog worden doorgaans maar twee titels geciteerd, name-
lijk een studie van Presbrey (1929) die een kroniek van de eerste halve 
eeuw van de moderne reclame schreef en de studie van Ralph M. Hower 
(1939) over de geschiedenis van N.W. Ayer & Son. Behalve deze twee boe-
ken bestaan er nauwelijks vroege studies van enige importantie. In de lite-
ratuur wordt soms nog verwezen naar het boek van Henry Sampson uit 
1874 en het ondergewaardeerde boek van James Playstead Wood uit 1958. 
Deze boeken zijn overwegend descriptief van aard. Boorstin vermeldt in 
zijn 1973 in zijn trilogie The Americans waarmee hij de Pullizer Price won 
nog het volgende: ‘Advertising, one of the most characteristic and most 
vigorous of American institutions, has been less adequately chronicled than 
almost any other major institution’. In een ander boek (1964) meldt hij dat 
‘advertising despite its importance in the American economy and in our 
daily life, has attracted surprisingly few historians’. 

Ralph Hidy stelt in een artikel uit 1970 nog dat er wel veel over mar-
ketinggeschiedenis gesproken wordt, maar dat er van nog maar weinig 
actie sprake is. Zo nu en dan zijn er wel jonge historici geweest, die een 
dissertatie of een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift publiceerden. 
In veel gevallen bleven deze prestaties echter onopgemerkt, ondanks de 
wetenschappelijke kwaliteiten. Een goed voorbeeld hiervan is de in 1976 
verschenen dissertatie van Daniel Pope. In 1983 publiceerde hij een han-
delseditie van zijn proefschrift, getiteld The making of modern advertising, 
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zodat hij een breder publiek kon bereiken. Pope geeft als eerste een uit-
gebreide analyse van de institutionele ontwikkeling van de Amerikaanse 
reclame tussen de jaren tachtig van de negentiende en de jaren twintig van 
de twintigste eeuw. Het boek van Pope kan als een bedrijfseconomische 
studie van de reclame betiteld worden. Het ontstaan en de ontwikkeling 
van het reclamebureau neemt een centrale plaats in zijn onderzoek in.

Pollay doet in zijn boek een oproep aan (gerenommeerde) historici om 
reclamegeschiedenis te schrijven. Met het boek Information scources in adver-
tising history wilde Pollay in 1979 een drempel wegnemen door een over-
zicht te geven van beschikbare bronnen en literatuur. Sinds het verschijnen 
van Pollay’s boek is een aantal publicaties over reclamegeschiedenis in de 
Verenigde Staten van de pers gekomen. Hierbij kan gedacht worden aan 
de studie van Fox (1984), getiteld The mirror makers: A history of American 
advertising and its creators. Hierin beschrijft hij de geschiedenis van de toon-
aangevende reclamemakers in de Verenigde Staten vanaf de negentiende 
eeuw tot de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Fox doet dit aan de hand 
van een reeks van korte biografieën van overwegend reclametussenper-
sonen. Veelal aan de hand van in bladen gepubliceerde interviews behan-
delt hij reclamemakers die van invloed geweest zijn op de ontwikkeling 
van de reclame in de Verenigde Staten. Aan de orde komen onder ande-
ren eigenaren van toonaangevende reclamebureaus, copywriters (tekst-
schrijvers) en account executives. Marchand (1985) concentreert zich in 
zijn boek Advertising the American dream: Making way for modernity op de 
periode 1920-1940. Hij onderzoekt hoe reclame een bijdrage geleverd 
heeft aan het zelfbeeld van de Amerikanen. Het boek van Marchand kreeg 
veel waardering.17 Aan de hand van een reeks van advertenties schetst de 
auteur een culturele geschiedenis van de Verenigde Staten. Marchand 
onderscheidt zich van andere studies door het gebruik van de bronnen. 
Op een verrassende wijze weet hij op basis van een overwegend kwalita-
tieve analyse een samenhangend beeld te geven van het beeldgebruik in 
advertenties. Zo onderkent hij in de onderzochte advertenties een aantal 
visuele clichés. Het blijkt dat bijvoorbeeld de vrouw, de man, het gezin 
en het werk vaak op een vergelijkbare wijze in advertenties opgevoerd 
worden. Hij laat verder zien dat de tekstschrijvers de neiging hadden om 
hun eigen gezin als uitgangspunt te nemen bij de typering van het ide-
ale gezin. De kracht van het boek van Marchand is de beeldende wijze 
waarop hij zijn verhaal over het voetlicht weet te brengen. Met veel voor-
beelden wordt het verhaal verteld. De vraag is wel hoe representatief het 
is. Marchand baseert zijn studie op voorbeelden van advertenties van een 
beperkt aantal bladen, waaronder de Saturday Evening Post, American Maga-
zine, Life, Ladies’ Home Journal en True Story Magazine. Overigens heeft hij 
hiervoor wel ruim 180.000 advertenties uit deze bladen bestudeerd, wat 
een prestatie van formaat genoemd mag worden. Sinds het verschijnen 

17 Leiss, Kline, Jhally, Botterill (2005: vii) voeren het boek van Marchand in hun voorwoord bij 
de derde druk van hun boek bijvoorbeeld op als: ‘A work by an author whose insight, sophistica-
tion, breadth of view set a high standard for everyone else who would venture into this territory.’
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van het boek van Pollay zijn er verder publicaties verschenen van Nor-
ris (1990), Lears (1994), Scanlon (1995), Garvey (1996), Ohmann (1996) 
en McGovern (2006). Het betreft hier veelal studies die zich meer op het 
grensvlak van reclamegeschiedenis en consumptiegeschiedenis bewegen. 
Artikelen in wetenschappelijk tijdschriften hebben doorgaans een beperk-
ter bereik dan boeken. Een voorbeeld hiervan is een artikel van Michael 
McMahon (1972) over het toepassen van psychologische concepten in de 
reclame-industrie van de jaren twintig en dertig. Een ander voorbeeld is 
een artikel van Merle Curti (1967) waarin de zich wijzigende inzichten in 
de menselijke natuur zoals ze uit Printers’ Ink naar voren komen centraal 
staan. Het zijn artikelen die, ondanks de wetenschappelijke kwaliteit ervan 
door de specialistische aard grotendeels onopgemerkt zijn gebleven. Stuart 
Ewan (1976) kiest in zijn studie met de titel Captains of consciousness een 
marxistische invalshoek. Zijn centrale thematiek is dat reclame vooral con-
trole over consumenten wil uitoefenen. Ten slotte kan een studie van Laird 
(1998) vermeld worden, waarin de relatie tussen de Amerikaanse zaken-
wereld en het ontstaan van de consumentenmarketing onderzocht wordt.

3.3 duitsland18

De eerste algemene overzichten met betrekking tot reclamegeschiede-
nis in Duitsland zijn afkomstig van Zur Westen (1925) en Paneth (1926). 
Deze auteurs behandelen de in die tijd zichtbare aspecten van reclame op 
gedetailleerde wijze. Ze gingen echter niet veel verder: zo maken ze de 
onderliggende drijfveren niet zichtbaar. Eigenlijk geldt hetzelfde voor veel 
publicaties die sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw verschenen 
zijn. Alleen het boek van Schäfer (1937) getiteld, Markt und Werbung, en 
het onderzoek van Weisserth (1953) Die Entstehung der Wirtschaftswerbung 
voegen een extra dimensie toe. Beide auteurs proberen een economisch-
historische onderbouwing aan het verschijnsel reclame te geven. Het 
onderzoek van Westphal (1989) naar de functie van de reclame onder het 
nationaal socialisme kan als populairwetenschappelijk getypeerd worden. 

Het grootste deel van de historische publicaties over reclame in Duits-
land gaan over de ontwikkeling van de dragers van reclameboodschappen. 
Vooral het affiche is hierbij populair. Reinhardt (1993) verklaart dit door 
het feit dat Duitsland een grote groep financieel krachtige verzamelaars 
van reclameaffiches bestaat. Daardoor zou er ook een markt voor derge-
lijke publicaties bestaan. Doorgaans gaat het hierbij om boeken met veel 
fraaie afbeeldingen. De begeleidende teksten hebben meestal weinig om 
het lijf. De nadruk ligt vooral op de esthetische aspecten van de affiches. 
De sociaaleconomische betekenis van het medium affiche wordt niet 
belicht. Voorbeelden hiervan zijn boeken van Wember (1961), Arnold 
(1963), Sailer (1965) en Müller-Brockmann (1971). Alleen de dissertatie 
van Gagel (1971), getiteld: Studien zur Motivgeschichte des deutschen Plakats 

18 Er is bij het samenstellen van deze historiografie gebruik gemaakt van Reinhardt (1989, pp. 
11-14).
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1900-1914, weet het niveau van voorgaande boeken te ontstijgen. Het 
boek behandelt de ideologische drijfveren zoals ze weerspiegeld worden 
in affiches uit de periode 1900-1914. Publicaties over kleurrijke recla-
memiddelen zoals emailleborden (Riepenhausen, 1979; Feuerhorst & 
Steinle, 1981, 1985), uithangborden (Hölscher, 1965), etalages (Osterwold, 
1974) of verpakkingen (Leitherer & Wichmann, 1987) ontstijgen het 
niveau van de publicaties over affiches evenmin. Dit geldt ook voor enkele 
gedenkboeken over de geschiedenis van de verkeer- en postreclame (Stotz, 
1967; Oeftering, 1962).

De academische wereld heeft in Duitsland al wel lange tijd belangstel-
ling voor de geschiedenis van het advertentiewezen. Dit blijkt uit het vol-
gende overzicht. De eerste dissertatie van Ludwig Munzinger dateert al uit 
1901. Ze werd gevolgd door dissertaties van Kulbe (1920), Bröker (1921), 
Kolb (1921), Thiergarten-Schulz (1922), Flügel (1925), Höller (1925), 
Bachem (1929), Meissner (1931), Balzer (1933), Heuer (1937), Herrmann 
(1938), Pantenburg (1938), Burggraf (1939), Frey (1939), Bachman (1940) 
en Schiffhauer (1940). Reinhardt stelt dat de kwaliteit van studies over het 
advertentiewezen uit de jaren twintig en dertig na 1945 nog niet overtrof-
fen is. Dit geldt ook voor publicaties over film- (Pinschewer 1927, 1953, 
1955, 1956; Gies, 1957; Kempe, 1965, Westbrock, 1983) en radioreclame 
(Kranz, 1952; Lerg, 1963). 

De geschiedenis van de architectuur van warenhuizen is uitgebreid 
onderzocht door Stürzebecher (1978), Irrgang (1980) Behn (1984) en 
Gerlach (1987). Verder kent Duitsland studies over reclamegeschiedenis in 
verband met onderdelen van de economie, als de levensmiddelindustrie 
(Teuteberg, 1989), de geneesmiddelenindustrie en de kwakzalverij (Ernst, 
1969), de banken (Emmerich, 1981), de auto industrie (Bechstein, 1987) 
en de sigarettenindustrie (Weisser, 1980). Van een andere orde zijn publi-
caties die de ontwikkeling van de reclame voor enkele bekende merkarti-
kelen zoals Persil (Mellinghoff, 1978), Asbach Uralt (Bergler, 1969), Kaffee 
Hag, Dr. Oetker, Coca-Cola (Murken-Altrogge, 1977), Ernte 23 of Nivea 
(Bongard, 1964) beschrijven. Ze hebben een sterk apologetisch karak-
ter. Uitzonderingen hierop zijn een artikel van Heidecker (1978) over de 
samenwerking van Peter Behrens en de AEG en een in 1985 gepubliceerd 
boek van Väth-Hinz dat de relatie legt tussen de reclame van Odol rond 
1900 en veranderingen in de levensomstandigheden van dat moment.

Onderzoeksgebieden zoals reclameadviesbureaus (Heuer, 1955; Ler-
ner, 1958; Weger, 1966; Lerg, 1967), de etymologie van de begrippen 
‘Reclame’ en ‘Werbung’ (Schlepkow, 1937, 1951), de geschiedenis van de 
reclamepsychologie (Jaspert, 1981), het beeld van de vrouw in reclame-
uitingen uit het verleden (Weisser, 2002) of de geschiedenis van het merk-
artikel (Kühn, 1963; Hansen, 1970) kregen weliswaar aandacht maar ze 
werden veelal nauwelijks systematisch onderzocht.

Geconstateerd kan worden dat de belangstelling voor reclamegeschie-
denis in Duitsland vanuit de academische wereld sterk afnam direct na de 
Tweede Wereldoorlog. Tijdens het interbellum ging de aandacht vooral 
uit naar de geschiedenis van het advertentiewezen. Gedurende de laatste 
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decennia van de twintigste eeuw kan gesproken worden van een opleving 
van de belangstelling voor de ontwikkeling in de reclamewereld. Een eer-
ste studie verscheen van de hand van Weger (1966): het gaat over het recla-
mebureau in Duitsland. De nadruk ligt op het reclamebureau in de jaren 
zestig. Maar de auteur behandelt de voorgeschiedenis ervan ook. 

Reinhardt (1993) markeert met zijn veel geprezen studie het begin van 
een hernieuwde interesse. Hij geeft een overzicht van de reclamegeschie-
denis vanaf ongeveer 1850 tot en met de Tweede Wereldoorlog. Hij schenkt 
hierbij onder andere aandacht aan de producenten van reclame, de recla-
memiddelen en de ontvangers van de reclameboodschappen. Voorbeelden 
van de hernieuwde belangstelling voor reclame zijn verder onder meer stu-
dies van Bendel (1998), Meyer (1999), Schulze (1999), Lamberty (2000), 
Meffert (2001), Regnery (2003) en Schug (2007). Kenmerk voor deze 
nieuwe interesse is het toenemend aantal invalshoeken van waaruit reclame 
bestudeert wordt. In dit verband kunnen ook twee ‘programmatische’ bun-
dels met artikelen over reclamegeschiedenis genoemd worden, te weten 
Bilderwelt des Alltags, samengesteld door Borscheid en Wischermann (1995) 
en Advertising and the European city, samengesteld door Wischermann en 
Shore (2000). Beide bundels bieden een reeks artikelen over reclame met 
allerlei invalshoeken. Bij de eerste bundel ligt het accent op de reclame in 
Duitsland. Het boek van Wischermann biedt een fasering en verschillende 
auteurs en allerlei onderwerpen worden behandeld, zoals het ontstaan van 
de ‘moderne’ reclame, reclameverlichting in de grote steden en de strijd om 
de etalagevrijheid. Ook komen de wettelijke grenzen van de reclame aan 
de orde. Bij de tweede bundel wordt de reclamegeschiedenis in een West-
Europees stedelijk perspectief geplaatst. Aandacht wordt besteed aan onder-
werpen waarbij onder andere de hoofdsteden Londen, Berlijn, Wenen en 
Parijs als centrale plaatsen van onderzoek een rol spelen. In de bundel is 
ook een artikel van Esther Cleven over Nederland opgenomen (Cleven, 
2000, pp. 172-205). Verschillende thema’s rond reclame worden verbonden 
met genoemde metropolen. Er vindt geen vergelijkend onderzoek plaats.

In een bundel artikelen Selling modernity: Advertising in twentieth-century 
Germany (2007), geschreven door een aantal historici uit verschillende lan-
den, worden reclame en advertenties in het kader van de historische con-
text van Duitsland tussen de beide wereldoorlogen geplaatst. De auteurs 
behandelen thema’s zoals de relatie tussen reclame en propaganda in nazi-
Duitsland, de invloed van de Verenigde Staten op de Duitse reclame, het 
gebruik van reclame ter bevordering van massaconsumptie in West-Duits-
land, en het ideologische gebruik en verbod van reclame in Oost-Duits-
land. 

3.4 nederland

De beoefening van de reclamegeschiedenis staat in Nederland nog in de 
kinderschoenen. Dit wordt geïllustreerd door het geheel ontbreken van 
verwijzingen naar reclame in de Algemene Geschiedenis der Nederlanden 
(Houtte, J. A. et al., 1949-1958) uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw. 
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Maar ook in de ‘nieuwe’ Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Blok, D. P. 
et al., 1977-1983) van eind jaren zeventig van de vorige eeuw speelt de 
geschiedenis van de reclame nog geen rol van betekenis. Op een enkele 
illustratie in de vorm van een advertentie of een affiche na komt de recla-
megeschiedenis niet aan de orde. De achterstand blijkt verder uit de ont-
wikkeling van het aantal publicaties over reclame. Tot in de jaren zestig 
van de twintigste eeuw blijft het aantal publicaties steeds ruim beneden 
de tien per decennium. Pas in de jaren tachtig kan een aanzienlijke toe-
name vastgesteld worden. Vooral in het laatste decennium van de twintig-
ste eeuw nam de belangstelling voor reclamegeschiedenis in Nederland 
sterk toe. Het heeft tot 1999 geduurd voordat de eerste dissertatie over de 
Nederlandse reclamegeschiedenis vanuit een kunsthistorische invalshoek 
verscheen. Ze is geschreven door de Esther Cleven (1999) en heeft als titel: 
Image bedeutet Bild: Eine Geschichte des Bildbegriffs in der Werbetheorie am Bei-
spiel der Niederlande, 1917-1967. 

De eerste publicaties over reclame in het Nederlandse taalgebied ver-
schenen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Uit de jaren vijftig 
van die eeuw dateert De Uithangteekens van de schrijvers Van Lennep & 
Ter Gouw en met illustraties van Zürcher. Dit boek verscheen in 1868 in 
twee delen. In 1888 kreeg deze uitgave een tweede druk in drie delen. De 
schrijvers werden geïnspireerd tot het schrijven van dit boek door een in 
1866 in Londen verschenen werk, geschreven door Larwood & Hotton. 
Het is getiteld: The history of signboards, from the earliest times to the present day. 
Het boek van Van Lennep & Ter Gouw bevat een uitgebreide verzame-
ling van beschrijvingen van uithangborden vanaf de oudheid tot in hun 
eigen tijd. Maar het eigenlijke doel van beide auteurs was de geschiede-
nis van het volksleven te schrijven. Het woord reclame wordt in dit boek 
geen enkele keer genoemd. De auteurs zullen dan ook niet het idee heb-
ben gehad een vorm van reclamegeschiedenis te schrijven. Het boek is 
ontstaan na een oproep in kranten, tijdschriften en brieven aan specifieke 
personen om informatie over de uithangborden te verstrekken.

Ook in de negentiende eeuw verscheen van F. de Potter (1879) De 
advertentie in de nieuwsbladen. Dit boek is evenals dat van Van Lennep & Ter 
Gouw descriptief van aard. Beide publicaties kunnen gezien worden als 
eerste pogingen om tot een meer wetenschappelijke aanpak te komen, 
in die zin dat de auteurs hun uitspraken verantwoorden met noten. Het 
resultaat van beide werken kan als systematisch en beschrijvend worden 
getypeerd. Van verklaring en analyse is nauwelijks sprake. Dit geldt het 
meest voor het boek van De Potter. Zijn boek vormt een soort raritei-
tenkabinet van advertenties die hij vooral in Nederlandse nieuwsbladen 
heeft aangetroffen. Toch schenkt hij enige aandacht aan buitenlandstalige 
nieuwsbladen. De Potter vermeldt dat het Engelstalige boek van Henri 
Sampson (1875) als voorbeeld gediend heeft. 

Op enkele incidentele publicaties in tijdschriften van Van Dokkum 
(1911, 1914), Kruitwagen (1938) en Ter Gouw, Kuysten & Van Len-
nip (1940) na moet tot in 1962 gewacht worden, voordat Van Heusden 
een boek met de titel Een eeuw adverteerkunde publiceerde. Het gaat over 
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sociaal economische en psychologische ontwikkelingen van het adverteren 
in Nederlandse kranten. Met dit boek richtte Van Heusden zich op een 
brede doelgroep. Het bevat geen noten en geen literatuurlijst, maar wel 
veel illustraties. Behalve aan de ontwikkelingen van het adverteren vanaf 
het derde kwart van de negentiende eeuw tot het verschijnen van zijn 
boek, besteedt Van Heusden onder meer ook aandacht aan het ontstaan en 
de ontwikkeling van de advertentiebureaus. 

In 1967 verscheen de Geschiedenis van de publiciteit van Philippe Schu-
wer. Dit boek is een vertaling uit het Engels en behandelt de periode van 
de oudheid tot de jaren zestig van de twintigste eeuw. Schuwers boek was 
bestemd voor een breed publiek en bevat veel illustratiemateriaal. Het 
geeft vooral een overzicht over ontwikkelingen in de reclame in Engeland, 
Frankrijk en de Verenigde Staten. De reclame in Nederland wordt door 
Schuwer buiten beschouwing gelaten.

Een jaar later, in 1968, verscheen een pocket van Turner met de titel: 
Boeren, burgers en buitenlui. Het boek is uit het Engels vertaald en dateert 
oorspronkelijk uit 1952. Het is journalistiek qua opzet en gaat vooral over 
de reclamegeschiedenis van Engeland en in mindere mate van de Ver-
enigde Staten. Turner laat zijn reclamegeschiedenis beginnen met reclame 
in nieuwsbladen in de zeventiende eeuw. Hij beperkt zich tot de reclame 
in kranten en tijdschriften, op aanplakborden, op straat, in de lucht, op de 
radio en de televisie. Reclame in de Oudheid en Middeleeuwen worden 
door Turner niet behandeld. De Nederlandse reclamegeschiedenis komt in 
het boek van Turner niet voor. 

Sinds eind jaren zestig van de twintigste eeuw ontstond er in Nederland 
meer belangstelling voor reclamegeschiedenis. Het aantal publicaties met 
reclamegeschiedenis als onderwerp begon geleidelijk aan te groeien. Een 
aantal (populaire) geschiedkundige werken zag het licht, zoals boeken van 
De Vries en Van Amstel (1971) over advertenties, van Gallo en Quintavalle 
(1972) over affiches in brede zin, Stakenborg en Van Zadelhoff (1979) over 
emailleborden, Van Lieshout (1980) over reclame in algemene zin, en Brat-
tinga en Dooijes (1981) over Nederlandse affiches. Ze hebben met elkaar 
gemeen, dat ze vaak zeer fraaie afbeeldingen bevatten, waaraan de inhoud 
van de begeleidende tekst min of meer ondergeschikt is gemaakt. Ze 
bevatten doorgaans weinig analyse. 

In 1979 verscheen de eerste druk van het boek van Schreurs: Geschiede-
nis van de reclame in Nederland, in 2001 gevolgd door een tweede geheel 
herziene druk. De tweede druk van dit standaardwerk biedt een overzicht 
van de reclame in Nederland vanaf ongeveer 1870 tot 2000. De reclame 
als beroepenveld staat centraal. Schreurs richt zich met zijn boek op een 
brede doelgroep. Dit blijkt onder meer uit het beperkte aantal voetnoten 
in de eerste druk en het weglaten van voetnoten in de tweede druk. De 
tweede druk is verfraaid met een aantal illustraties. In de eerste druk ont-
breken deze nog grotendeels. Schreurs legt het accent meer op de reclame 
in Nederland na de Tweede Wereldoorlog dan op de periode ervoor. 
Behalve dit overzichtswerk heeft Schreurs diverse publicaties verzorgd 
sinds het verschijnen van zijn overzichtswerk, waaronder: Collectieve reclame 
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in Nederland (1991) en samen met Herman Pleij 100 jaar reclame klassiekers 
(2010).

Van Dam en Van Praag hebben de afgelopen jaren gezamenlijk en apart 
een aantal kunsthistorische boeken met reclame als onderwerp gepubli-
ceerd. Van Dam schreef over affiche-ontwerper Johan George van Caspel 
(1990). Gezamenlijk publiceerden zij over Gemeentelijke opdrachten aan 
grafische kunstenaars in Amsterdam (1996), over Stefan Schlesinger (1997) 
en over A.M. Cassandre (1999). Van Dam wijdde zonder co-auteur een 
boek aan ir. Louis C. Kalff (2006). Bij genoemde publicaties gaat het veelal 
om catalogi bij tentoonstellingen van affiches of affichekunstenaars.

De stichting het ReclameArsenaal heeft een aantal publicaties en ten-
toonstellingen over de (cultuur)geschiedenis van de Nederlandse reclame 
verzorgd. In verband hiermee verschenen monografieën van Van Dam 
over Van Caspel (1990), van Rijnders (1992) over Roland Holst, van Van 
der Goes (1997) over Lavies, van Van Gelder (2003) over Verschuuren jr, 
van Anink en Van Yperen (2006) over Rudeman en van Van Lier (2006) 
over Wijnberg. Een belangrijke publicatie ter ondersteuning van onder-
zoek naar de reclamegeschiedenis in Nederland die door het Recla-
meArsenaal ondersteund werd, is de Gids reclamecollecties Nederland (2001), 
samengesteld door Reinders. Verder schreef De Boer (2005) een boek over 
de reclamegeschiedenis van de Rabobank. Andere publicaties met een 
kunsthistorische invalshoek zijn die van De Boer et al. (1987) over rede-
rijreclame, van Reinders en Oosterwijk (1989) over spoorwegaffiches en 
van Wilbrink (2007) over kunst in de reclame van Philips en de eerder 
genoemde publicatie van Schreurs en Pleij over 100 jaar reclameklassiekers 
(2010). De laatste naar aanleiding van een tentoonstelling in de Beurs van 
Berlage van 18 december 2010 tot 6 maart 2011.

Een bijzondere plaats in de literatuur over de reclamegeschiedenis in 
Nederland nemen de herdenkingsboeken in. Ze kunnen in twee groepen 
verdeeld worden, boeken geschreven vanuit de reclamewereld en boeken 
die op naam van buitenstaanders staan. Tot de eerste categorie behoren 
twee herdenkingsboeken over het advertentiebureau De la Mar19. Het eer-
ste herdenkingsboek van De la Mar is een uitgave ter gelegenheid van het 
vijftig jarig bestaan, met herinneringen van C. Schlick. Het is getiteld: Een 
halve eeuw advertentiebureau (1930). Het tweede herdenkingsboek van De 
la Mar is een uitgave ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan 
door Karel Sartory en heeft als titel De vierde vrijheid (1955). Verder heeft 
P.H. Ritter jr. een herdenkingsboek geschreven voor het advertentiebu-
reau Knol (1931). 

Het boekje over De la Mar met herinneringen van Schlick bevat verre-
weg de meeste informatie. Het maakt een vrij betrouwbare indruk, in die 
zin dat niet gebleken is dat er onjuistheden in staan. Het tweede herden-

19 De titel ‘De vierde vrijheid’ werd afgeleid van de woorden waarmee van Lord Beveridge 
het Londense reclamecongres in 1951 opende. Hij zei: ‘In een vrije wereld heeft de reclame 
een grote taak jegens de gemeenschap. Zij stelt de burger in staat, zo goed en zoveel moge-
lijk partij te trekken van zijn Vierde Vrijheid. Dat is zijn recht, om zijn inkomen naar eigen 
goeddunken te besteden’.
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kingsboek van De la Mar (De vierde vrijheid) is een flauw aftreksel van het 
boekje uit 1930. Het bevat vooral aanvullingen voor de periode na 1930. 
Het boek van Ritter over het advertentiebureau van Knol is zeer opper-
vlakkig en bevat weinig belangwekkende informatie. 

Boeken van recenter datum geschreven door buitenstaanders zijn publi-
caties van Van der Meiden (1977) en van Van Gerwen (1996). Het boek 
Hoor mij … volg mij van Van der Meiden is een speciale uitgaven van Gra-
fisch Nederland ter ere van het vijftigjarig bestaan van het Genootschap 
voor Reclame. Het fraai geïllustreerde boek geeft een overzicht van de 
geschiedenis van de reclame van de oudheid tot in de moderne tijd. Het 
besteedt ook ruimschoots aandacht aan de Nederlandse reclame. Van der 
Meiden richt zich met zijn boek op een breed publiek. Het eveneens rijk 
geïllustreerde boek van Van Gerwen Goede wijn behoeft geen krans behandelt 
de reclame van verzekeraars in Nederland vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw tot 1996. Het is een publicatie bij de tentoonstelling 
met dezelfde titel, samengesteld in opdracht van het Verbond van Verze-
keraars door het Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) ter 
gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor op 8 november 1996.

De inhoud van reclameboodschappen heeft in de Nederlandse 
geschiedschrijving weinig aandacht gekregen. Den Hartog, Flach & Bos 
(1989), De Leeuw (1994) en Roelofs (1996) hebben een inhoudsanalyse 
gemaakt van advertenties in dagbladen. Het eerste artikel berust op een 
kwantitatieve analyse van 85 jaar voor voedingsmiddel advertenties. Het 
tweede artikel bestaat uit een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van 
kledingadvertenties in Tilburgse en Rotterdamse kranten tussen 1850 en 
1990. De derde studie behandelt kledingadvertenties in kranten en tijd-
schriften uit de periode van 1870 tot en met 1990.

3.5 terugblik

Over reclamegeschiedenis is in de Verenigde Staten, Duitsland en Neder-
land tamelijk veel geschreven. Vanuit de optiek van het communica-
tiemodel dat wij in ons onderzoek hanteren blijkt dat er vrijwel geen 
belangstelling bestond voor de rol van degenen die als makers voor de 
reclameboodschappen verantwoordelijk zijn. Het overgrote deel van de 
publicaties over reclamegeschiedenis behandelt de reclamemedia. Vooral 
het affiche is sterk oververtegenwoordigd. Het overgrote deel van de 
publicaties hiervan over affiches kan als salontafellectuur getypeerd wor-
den. In de drie behandelde landen zijn al met al veel boeken met veel 
mooie afbeeldingen van affiches gepubliceerd.

In Duitsland zijn gedurende het interbellum veel dissertaties versche-
nen, waarin de advertenties een centrale plaats innemen. Deze studies zijn 
ontstaan in het kader van het vak Zeitungskunde en Zeitungswissenschaft 
dat voor de Tweede Wereldoorlog aan verscheidene Duitse universiteiten 
(Leipzig, Keulen, Heidelberg, Berlijn, Münster) tot ontwikkeling kwam 
(Koszyk & Pruys, 1981). Deze studies hebben geen grote aandacht gekre-
gen bij het grote publiek. De meeste zijn uitsluitend als proefschrift ver-
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schenen en alleen in enkele gespecialiseerde bibliotheken raadpleegbaar. 
De reclametussenpersoon met inbegrip van het advertentie- of recla-

mebureau heeft ook vaak de aandacht getrokken. In de Verenigde Staten 
gaven vooral vóór 1940 verschillende reclamebureaus opdracht voor het 
schrijven van en herdenkingsboek. Meer recente studies van Pope (1973, 
1983) en Fox (1984) stellen het reclamebureau eveneens centraal. In 
Nederland zijn twee herdenkingsboeken van en over het advertentiebu-
reau De la Mar (1930, 1955) verschenen. Het eerste boekje heeft waar-
schijnlijk, in tegenstelling tot het tweede, een geringe verspreiding gekend. 
In de boeken van Schreurs (1989, 2001) neemt het advertentie- en recla-
mebureau een centrale plaats in.

In Duitsland zijn vanaf het interbellum verschillende dissertaties over 
advertentiebureaus geschreven. Het proefschrift van Reinhardt uit 1993, 
dat geldt als een belangrijke mijlpaal in de reclamegeschiedschrijving in 
Duitsland, geeft blijk van een belangstelling voor reclamegeschiedenis in 
bredere zin. Hij behandelt namelijk onder andere reclamemiddelen, recla-
metussenpersonen en belangenverenigingen. 

De reclameboodschappen hebben in de reclamegeschiedschrijving 
relatief weinig aandacht gekregen. Vooral het cultuurhistorische boek van 
Marchand (1985) kan hiervan als een belangrijke representant gezien wor-
den. In Nederland heeft Cleven (1999) een kunsthistorisch proefschrift 
geschreven, waarin de reclameboodschap een centrale plaats inneemt. 
Opvallend is dat deze studie in het Duits geschreven is en alleen in enkele 
Universiteitsbibliotheken verkrijgbaar is. Het proefschrift is namelijk nooit 
als handelseditie gepubliceerd. Behalve Clevens wetenschappelijke werk 
zijn in Nederland enkele kleinere kwantitatieve analyses, waarin de recla-
meboodschappen centraal staan, verschenen. Aan de ontvanger van de 
reclameboodschappen is in de geschiedschrijving vrijwel geen aandacht 
besteed. Het ontbreken van geschikt bronnenmateriaal zal hierbij een rol 
gespeeld hebben. 




