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Hoofdstuk 4 

Advertentiebemiddeling als dienstverlening in 
het buitenland

4.1 inleiding

Advertentiebemiddeling was geen uniek verschijnsel voor Nederland. 
Het kwam in de afgelopen eeuwen in de gehele westerse wereld op. Het 
advertentiebureau als geïnstitutionaliseerde vorm van advertentiebemid-
deling ontstond geleidelijk aan. De voorgeschiedenis en het ontstaan van 
de advertentiebureaus hadden in de Verenigde Staten, Duitsland en Neder-
land een eigen dynamiek. In de drie landen ontstonden de adverten-
tiebemiddelaars op een ander tijdstip en soms ook langs een iets andere 
weg. Ook de manier van werken, het bedrijfsmodel en het spanningsveld 
waarin ze zich bewogen, vertoonden veel overeenkomsten. De rol van de 
overheid in de landen verschilde sterk. Verder vond de overgang van de 
fase waarin de voorlopers nog de overhand hadden, naar de fase van de 
hoogtijdagen van het advertentiebureau in de drie landen op andere tijd-
stippen plaats. Het bepalen van het omslagpunt is niet altijd even gemak-
kelijk. De overgang naar de erop volgende fase, die van de hoogtijdagen 
van het reclamebureau, is veel duidelijker.

In dit hoofdstuk worden de voorlopers van de advertentiebureaus en de 
hoogtijdagen van het advertentiebureau in de Verenigde Staten en Duits-
land behandeld. De volgende subvragen staan hierbij centraal: 

•	 Wat waren de voorlopers van de advertentiebureaus? 
•	 Wanneer ontstonden de eerste bureaus? 
•	 Hoe verdienden de bureaus hun geld? Kwam daar verandering in? Zo 

ja, waarom?
•	 Welke bureaus speelden een vooraanstaande rol in de Verenigde Staten 

en Duitsland? 
•	 Welke werkzaamheden verrichten deze bureaus? 
•	 Welke rol speelden individuele personen hierbij?
•	 Welke invloed oefende de overheid in de onderzochte landen uit op het 

adverteren en daarmee op de advertentiebureaus?

De uitwerking van de vragen verschilt per land. Dit heeft niet alleen te 
maken met verschillen in ontwikkeling in de drie landen, maar ook met 
verschillen in bronnenmateriaal en de wijze waarop de geschiedschrij-
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ving zich er met reclame(bureaus) heeft beziggehouden. Zo is er in de 
Verenigde Staten relatief weinig bekend over de periode voordat het eer-
ste advertentiebureau actief werd. Ook is het beeld van de hoogtijdagen 
van het advertentiebureau daar sterk gefragmenteerd. In Duitsland ligt het 
accent sterk op enkele grote advertentiebureaus. In beide landen konden 
de geschiedschrijvers zich voor een deel op primaire bronnen baseren. In 
Nederland is dit niet mogelijk: we zijn aangewezen op indirecte bronnen, 
omdat archieven van advertentiebureaus niet meer beschikbaar zijn. De 
ontwikkeling in Nederland moet gereconstrueerd worden aan de hand 
van secundaire bronnen zoals herdenkingsboeken en vaktijdschriften. 

Bij de beschrijving van de voorlopers van het advertentiebureau en 
zijn hoogtijdagen staat de synchrone benadering centraal. De ontwikke-
ling van de landen wordt afzonderlijk en grotendeels chronologisch naast 
elkaar behandeld. In dit hoofdstuk komen de Verenigde Staten en Duits-
land aan de orde. Het volgende hoofdstuk gaat over Nederland. Verder zal 
er daarin een terugblik gegeven worden op de drie landen.

4.2 Verenigde staten

Het eerste advertentiebureau: Volney B. Palmer

Over de voorlopers van het advertentiebu-
reau in de Verenigde Staten is weinig bekend. 
Volgens Redlich (1935, pp. 79-80) kunnen de 
postmeesters uit de koloniale tijd als voorlopers 
van de reclameagenten beschouwd worden, 
omdat zij advertenties aan mochten nemen 
en doorgeven aan de bladen. Verder traden er 
in het eerste kwart van de negentiende eeuw 
freelance advertentieacquisiteurs op, die voor 
verscheidene titels werkzaam waren. Een van 
hen was vermoedelijk de in de literatuur her-
haaldelijk genoemde Orlando Bourne, die in 
1828 begonnen zou zijn. 

Het eerste advertentiebureau in de Ver-
enigde Staten werd in 1843 in Philadelphia 
opgericht door Volney B. Palmer (1799-1864) 
(Fox, 1983). Palmer had een onroerend goed- 
en kolenhandel. Getroffen door tegenslag in de 
handel ging hij op zoek naar ander werk. Het 
idee voor een advertentiebureau had hij opgedaan door zijn ervaring met 
de krantenwereld. Aanvankelijk zaten zowel de uitgevers als de adverteer-
ders niet te wachten op deze dienstverlening waarvan zij niet wisten of 
zij die nodig hadden. De ontwikkelingsgang ervan verliep daardoor dan 
ook zeer geleidelijk (Hollander, 1974). De diensten die Palmer aanbood 
bestond uit het verzamelen van opdrachten voor te plaatsen adverten-
ties, het versturen van de kopij naar de kranten en het incasseren van het 
geld van de adverteerders. Inhoudelijk bemoeide Palmer zich niet met de 

Volney B. Palmer (1799-1864), oprichter van 
de eerste Amerikaanse advertising agency. 
De foto dateert uit 1856 en is door F. Gute-
kunst (Philadelphia) genomen. De foto werd 
gepubliceerd in Hower (1939, p. 15).
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advertenties: hij fungeerde als intermediair tussen twee partijen. Wel pro-
pageerde Palmer het concept van systematisch adverteren. Palmer trad 
bovendien vooral op als een vertegenwoordiger van de media en niet van 
de adverteerder. Er bestond loyaliteit tussen de agent en uitgevers, niet tus-
sen de agent en de adverteerder. Zo kwam het voor dat een adverteerder 
de ene dag gebruik maakte van de diensten van het advertentiebureau van 
Volney B. Palmer en de volgende dag met diens concurrent in zee ging 
(Fox, 1983).

Een employé en latere concurrent van Palmer, Samuel M. Petten-
gill, beschreef diens verkooptechniek als volgt: ‘He would march into the 
counting-room of the merchants, calling for the principal partner, and 
announce himself … with as much assurance as if he were a customer who 
was about to purchase a large bill of goods … He would make a well-con-
sidered statement of the benefits of advertising in general and to the party 
he was addressing in particular … He would show how he (the merchant) 
could easily double his business and profits by a like course. He would 
point out the places he should advertise, and how he should do it … He 
would end up by asking if he might be permitted to make out an estimate 
for the merchant’s advertisement’ (Pope, 1983, pp. 115-116).

Palmer beweerde dat hij in 1849 het exclusieve recht had om ongeveer 
1.300 kranten voor de plaatsing van advertenties te vertegenwoordigen 
(Fox, 1983). Hij hield zijn eigen belangen nauwkeurig in de gaten, hoewel 
hij zoals opgemerkt is, meer optrad als vertegenwoordiger van de media dan 
van de adverteerder. Als hun enige en exclusieve agent belastte Palmer de 
kranten met de portokosten en ook met verliezen die hij leed wanneer een 
klant (de adverteerder) de rekening niet betaalde. Deze tegenvallers bracht 
hij in rekening bij de uitgevers door zijn verlies af te trekken van het bedrag 
dat hij hun eigenlijk zou uitbetalen. Deze handelswijze leidde vaak tot 
ongenoegen bij de uitgevers, maar volgens zijn medewerker S. M. Pettingill 
trok Palmer zich er niets van aan. Als agent van de uitgevers beschouwde 
Palmer zijn verlies ook als hun verlies. Palmers advertentiebureau betaalde 
de rekening aan de uitgever pas nadat de adverteerder hem betaald had. Hij 
verdiende zijn geld met de korting die hij van uitgevers ontving voor de 
door hem aangeleverde advertenties. Deze korting zou lange tijd de belang-
rijkste inkomstenbron van de advertentiebureaus blijven. Noch van Palmer 
of Pettingill, noch van Palmers uitgevers is het percentage van de te ontvan-
gen commissie bekend. De enige beschikbare bron is George P. Rowell die 
aangaf 25 procent korting te ontvangen (Pope, 1983, p. 117).

Waarschijnlijk is Palmers hevige strijd met concurrerende adverten-
tiebureaus in 1848 begonnen, toen zijn medewerker van het kantoor in 
Boston, S.M. Pettingill, hem verliet en voor zichzelf met een advertentie-
bureau begon. Zijn weigering om de concurrentie te accepteren en toe 
te geven dat zijn concurrenten met nieuwe verbeterde methoden op de 
markt verschenen, bracht Palmer in diskrediet bij uitgevers en collega’s. 
Eind jaren vijftig (waarschijnlijk in 1858) vormde Palmer een vennoot-
schap met John E. Joy, J.E. Coe en W.W. Sharpe. Zij vertegenwoordig-
den Palmer als directeur van bureaus in verscheidene steden. Toen Palmer 



89

zich teruggetrokken had, namen Joy en Coe het beheer van de bureaus 
in Philadelphia en New York over. De naam van Palmer verdween daar-
mee in deze steden. Sharpe werd later onder zijn eigen naam beheerder 
en eigenaar van het kantoor in New York. Het zou één van de meest gere-
nommeerde advertentiebureaus in New York rond de eeuwwisseling wor-
den. Het bureau in Boston werd door S.R. Niles overgenomen. Hij was de 
man die door Palmer in dienst was genomen om Pettingill te vervangen. 
Het bureau in Baltimore was tussen 1851 en 1855 gesloten. Na Palmers 
dood in 1864 werd het advertentiebureau in Philadelphia bekend onder 
de naam Coe, Wetherill & Smith, na de dood van Smith gewijzigd in Coe, 
Wetherill & Company. Het advertentiebureau Coe, Wetherill & Company 
werd in oktober 1877 gekocht door Francis W. Ayer die het integreerde 
in zijn bureau N.W. Ayer & Son Inc. (Holland, 1974). Daardoor is dit het 
enige nog steeds bestaande bureau dat in een directe relatie heeft gestaan 
met Palmers advertentiebureau. 

Samuel M. Pettingill en P.T Barnum

Samuel M. Pettingill vestigde zich in New York, 
omdat hij het idee had dat het zwaartepunt van 
de reclameactiviteiten naar die stad verschoof. 
De leiding van zijn bureau in Boston kwam 
in handen van zijn werknemer U.K. Pettingill 
die na enige tijd medeaandeelhouder werd. In 
de jaren zestig van de negentiende eeuw was 
de firma S.M. Pettingill & Co, waarin intus-
sen James H. Bates als partner opgenomen was, 
één van de bureaus met het meeste aanzien in 
New York geworden. Palmers concurrent Pet-
tingill onderscheidde zich van Palmer door voor 
sommige adverteerders kopij te schrijven. Naar 
zijn eigen zeggen kreeg hij een goede klant aan 
Robert Bonner die adverteerde in de New York 
Ledger, een blad waarin overdadig geadverteerd 
werd. Tijdens de burgeroorlog verwierf Pet-
tingill lucratieve contracten voor het plaatsen 
van spoorwegreclame (Wood, 1958). Pettingill 
wist het vertrouwen van de grootste adverteer-
ders in Boston te verwerven. Men kan hierbij 
denken aan George W. Simmons, de oprich-
ter van Oak Hall, de grootste herenmodezaak is Boston in het midden van 
de negentiende eeuw (Freedley, 1886, p. 135). In 1867 had het bureau een 
omzet van ongeveer 400.000 dollar. Behalve de al vermelde klant behoor-
den Robert Bonner (eigenaar van de New York Ledger), Jeremiah Curtis & 
Co. (Winslows Soothing Syrup) en dr. J. H. Schenk (Mandrake Pills) nu tot 
de klantenkring. S.M. Pettingill stond in contact met P.T. Barnum. Toen 
deze onder invloed van financiële problemen in 1857 naar Europa wilde 

Poster van Phineas Taylor Barnum (5 juli 
1810 – 7 april 1891) en James Anthony Bai-
ley (4 juli 1847 – 11 april 1906). Barnum be-
schouwde zichzelf vooral als showman. Het 
affiche werd in 1897 door Strobridge & Co. 
gepubliceerd.
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gaan bood Pettingill hem 10.000 dollar aan voor het acquireren van Engelse 
advertentie opdrachten (Redlich, 1935, p. 80).

Barnum (1807-1891) heeft een aanzienlijke rol in de reclamewereld 
gespeeld. Maar eigenlijk stond hij aan de periferie ervan: hij was namelijk 
actief op het gebied van tentoonstellingen. Barnum maakte gebruik van 
een enorme verscheidenheid aan reclamemiddelen. Men kan erbij denken 
aan aanplakbiljetten, transparanten, advertenties, krantenartikelen en sand-
wichmannen. Zijn omzet kwam niet zozeer uit het bemiddelen bij het 
adverteren in kranten. Barnum wist de sensationele reclame voor het eerst 
goed te ontwikkelen. Hij ontdekte namelijk als eerste het effect van het 
massale en constante gebruik van reclamemiddelen en had – misschien als 
gevolg van een kortstondige journalistieke carrière – een goed oog voor 
de invloed van de pers, waarvan hij slim gebruik wist te maken. Zo kwam 
hij er achter dat redactionele aandacht gratis verkregen kon worden als 
de advertentie leek op een actueel nieuwsbericht. Op deze manier gene-
reerde hij free publicity. Barnum benaderde de reclame rationeel en syste-
matisch. Reclameborden in het landschap wees hij af: hij gebruikte ze dan 
ook niet (Redlich, 1935).

George P. Rowell

George P. Rowell (1839-1908) begon zijn bureau in 1865 in Boston, in het 
jaar waarin de Amerikaanse burgeroorlog eindigde. Het bureau bestond in 
de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw uit zeven man en 
was daarmee op dat moment vermoedelijk het grootste bureau in de Ver-
enigde Staten (Pope, 1983). Rowell begon de verkoop van plaatsruimte 
in de kranten op een doeltreffende manier te organiseren. Hij kwam met 
een honderdtal kranten in Boston overeen dat ze hem één kolom per week 
voor een periode van één jaar zouden verkopen. Door een grote hoeveel-
heid advertentieruimte ineens te kopen wist Rowell op deze manier een 
aanzienlijke korting van de uitgevers te bedingen. Behalve deze korting 
ontving hij ook nog 25 procent commissie. Hij verkocht de advertentieko-
lommen aan de adverteerders per inch. De prijs die hij daarvoor in rekening 
bracht was niet uniform. Dat was het tarief (minus de 25 procent commis-
sie) dat hij zelf aan de uitgevers betaalde ook niet. Gedurende deze whole-
saling-periode bleef de agent een verkoper van ruimte ten gunste van de 
uitgevers (Sandage & Fryberger, 1963). De landelijke uitgevers waren zeer 
tevreden over dit systeem, ondanks dat het voor Rowell zeer lucratief 
was. Ze hoefden zich geen zorgen meer te maken over het acquireren van 
advertenties, door bij adverteerders op de stoep te gaan staan. Bovendien 
stond Rowell borg voor een vlotte betaling (Turner, 1952, p. 130).

De door Rowell gevolgde werkwijze werd door hem zelf aangeduid als 
het list-system. Ralph M. Hower noemde een dergelijk bureau een spacejob-
ber, maar de term spacebroker werd ook wel gebruikt. Dit makelaarachtige 
kwam sterk overeen met het in Frankrijk ingeburgerde pachtsysteem, zij het 
dat de Amerikaanse kranten zich niet helemaal uitleverden aan de reclame-
ondernemers. Of Rowell op de hoogte was van het Franse pachtsysteem 
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is niet bekend. Het list-system bleek uiterst winstgevend te zijn, hoewel de 
advertenties vijftig procent goedkoper geleverd konden worden. Rowell was 
zeer succesvol en slaagde erin, meer dan zijn concurrenten te verdienen. In 
1865 verkocht hij voor 27.000 dollar aan advertenties. Hij maakte hierover 
naar zijn zeggen een winst van 10.000 dollar (Pope, 1983, p. 118). Het succes 
van Rowell kan verklaard worden uit het feit dat hij als eerste de reclame-
mogelijkheden van de provinciale kranten had ontdekt. Het lukte Rowell 
niet altijd om alle ingekochte advertentieruimte te verkopen. In dergelijke 
gevallen benutte hij de overgebleven ruimte door reclame voor zichzelf te 
maken. Rowell was niet de enige die het list-system toepaste. Van Cooley & 
Dauchey is bijvoorbeeld ook bekend dat ze op deze wijze werkten.

Door zijn lange ervaring met reclame wist Rowell precies wat er wel 
en wat er niet met reclame bereikt kon worden. Hij schreef: ‘Advertising 
is a publicity, a means of causing it to be known what service you or I 
can render, what wants we can satisfy and the reasons, why that service 
should be sought at our hands’ (Wood, 1958, pp. 141-142). Rowell wilde 
zijn opdrachtgevers het idee geven dat reclame maken voor hen profijte-
lijk was. Daarom verscheen in 1869 de eerste uitgave van Rowell’s Ameri-
can Newspaper Directory. Dit was een eerste poging in de Verenigde Staten 
om een overzicht te geven van alle kranten met een schatting van hun 
oplage. Krantenuitgevers hadden vaak de gewoonte hun oplagen te over-
drijven, maar Rowell probeerde zich zo veel mogelijk aan de echte cij-
fers te houden. Deze uitgave bleek voor Rowell zeer profijtelijk te zijn. 
Uitgevers klaagden weliswaar dat de oplagen die Rowell publiceerde te 
laag waren, maar het leek hun wijzer er toch in te adverteren. De kosten 
bedroegen 75 dollar per pagina. In 1901 had Rowell’s American Newspaper 
Directory al 1.221 pagina’s met advertenties. Rowell vond dat de reclame 
ook een orgaan moest hebben om een eigen geluid te laten horen. In 1888 
begon hij daarom met Printers’ Ink, een vaktijdschrift vernoemd naar één 
van zijn meest profijtelijke nevenactiviteiten: de verkoop van drukinkt. 
Dit tijdschrift ontwikkelde zich tot het meest toonaangevende blad van de 
reclame in de Verenigde Staten (Pope, 1983, pp. 121-122).

Voor Rowell waren patentgeneesmiddelen het meest winstgevend. 
Jarenlang was P.H. Drake van Plantation Bitters zijn grootste klant. Ook 
voor veel andere reclameagenten waren de patentgeneesmiddelen de 
belangrijkste bron van inkomsten. Het was niet ongebruikelijk dat adver-
tentiebureaus in natura uitbetaald kregen en op deze manier een aan-
deel in de adverterende bedrijven verwierven. Behalve Rowell bezaten 
bureaus zoals Pettingill, Lord & Thomas, en N.W. Ayer & Son, bedrijven 
die patentgeneesmiddelen verkochten. Voor Rowell waren patentgenees-
middelen en reclame bijna synoniem (Wood, 1958, pp. 140-144). Rowell 
ging in zijn begeerte om snel rijk te worden heel ver. Hij besloot een 
eigen patentgeneesmiddel op de markt te brengen: Ripans tabletten. Ze 
waren slechts uit rabarber en soda samengesteld. Ripans werd geen succes, 
ondanks de reclame die eraan besteed werd (Turner, 1952, p. 130).

Patentgeneesmiddelen waren bijzonder populair bij de Amerikaanse 
bevolking. Maar ze waren geen medicijn en ook niet gepatenteerd. De 
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meeste patentmedicijnen hadden geen positieve uitwerking op de gene-
zing. In de meest succesvolle patentgeneesmiddelen zat alcohol of opium, 
waardoor ze verslavend konden zijn. Het alcoholpercentage kon oplopen 
tot 44 procent. In de decennia na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-
1865) waren de patentgeneesmiddelen de eerste producten waarvoor op 
nationale schaal reclame gemaakt werd. Tijdens de burgeroorlog waren ze 
populair onder soldaten die door het gebruik van deze producten nogal 
eens een alcoholverslaving opliepen. Patentmedicijnen, die door fabri-
kanten ook wel aangeprezen werden als voorbehoedmiddel, waren verder 
vooral populair onder geheelonthouders en gelovigen. Ze boden in deze 
kringen een gelegitimeerde vorm voor alcoholgebruik. Vóór de burger-
oorlog werd elk jaar voor 3,5 miljoen dollar aan patentmedicijnen ver-
kocht. Aan het einde van de negentiende eeuw was dit bedrag gestegen tot 
75 miljoen dollar (Fox, 1984, p. 16). Toen Rowell ouder werd veranderden 
de opvattingen van de voormalige vrijbuiter. In latere jaren leverde hij een 
grote bijdrage aan het op orde brengen van de organisatie en het aanzien 
van de reclamewereld (Turner, 1952, pp. 130-131). Rowell had weliswaar 
een dominante positie, maar geen monopolie: hij had de advertising scène 
immers niet voor zich alleen. Hij droeg daar zelf enigszins aan bij, doordat 
hij adviezen gaf aan jonge mensen die zich in de reclamewereld begaven 
(Pope, 1983; Wood, 1958, pp. 143-144).

Nieuwe bureaus in verschillende Amerikaanse steden

Francis Wayland Ayer (1848-1923) was in 1868 toen hij 20 jaar oud was 
vanuit New England naar Philadelphia gekomen. Hij ging eerst aan het 
werk als advertentieverkoper voor een religieus weekblad. Een jaar later, in 
1869, besloot hij met een kapitaal van 250 dollar het bureau N.W. Ayer & 
Son als onafhankelijk agent te beginnen. Hij noemde het bureau ook naar 
zijn vader, hoewel deze niet in het bedrijf meewerkte, om zo een indruk 
van betrouwbaarheid te wekken (Fox, 1984, p. 21). Hoewel het bureau van 
Ayer ook kopij voor patentgeneesmiddelen leverde, waaronder dokter Wil-
liams ‘meesterlijke medicijn voor moderne mensen’, stootte hij deze klant 
af, voordat zijn concurrenten dit deden (Turner, 1958, p. 131).

Ayer’s succes stelde hem in staat om in 1877 Coe, Wetherill & Company 
uit te kopen. Deze onderneming was aanvankelijk succesvol geweest. Maar 
de concurrentiestrijd, moeilijke tijden en de dood van Wetherill hadden 
het bureau op de rand van het bankroet gebracht. Bovendien had het een 
aanzienlijke schuld aan N.W. Ayer & Son (Hower, 1939; Wood, 1958, pp. 
138-139). Ayer wilde orde scheppen in de reclamewereld en hij beklem-
toonde het ethisch handelen. Als gevolg daarvan kwam in 1876 het Ayer-
open-contract tot stand. Tot deze tijd was het de reclameagent er alleen om te 
doen geweest ruimte te verkopen om op deze wijze een zo hoog mogelijke 
commissie in de wacht te slepen. Het open-contract hield in dat de adverteer-
ders behalve het nettotarief nog een opslag moesten betalen. Dit systeem 
maakte een einde aan de verleiding om juist die bladen aan te bevelen, 
die de hoogste commissie aan de reclamebemiddelaars verleenden. Waren 
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dezen voorheen in dienst van de krantenondernemingen, nu werden zij 
steeds vaker pleitbezorgers voor de adverteerders (Redlich, 1935, p. 81; 
Pope, 1983, pp. 128-129; Fox, 1984, p. 21). In 1884 was ongeveer driekwart 
van de omzet van Ayer gebaseerd op het open-contract (Pope, 1983, p. 129).

Tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkeling is het dan ook 
niet verwonderlijk dat in dezelfde tijd sprake is van het vermoedelijk eer-
ste, nog primitieve, marktonderzoek. Het betreft een studie die N.W. Ayer 
& Son in 1879 maakte voor Nichols-Sheppard Company, een fabrikant 
van dorsmachines. In dit onderzoek werd een geografische verdeling van 
de markt voor dorsmachines gemaakt, en wel op basis van oogstcijfers. Er 
werd een lijst van media aan toegevoegd, waarmee de advertentiemarkt 
veroverd kon worden. Later, in 1886, heeft Henry McKinny één van de 
eerste systematische reclameonderzoeken voor Ayer gedaan. De oprichting 
van een speciale afdeling voor marktonderzoek bij de reclamebureaus is 
echter van latere datum (Soeterboek, 1973). 

N.W. Ayer & Son kreeg goedkope advertentieruimte door de uitgave 
van de volgende twee publicaties: The Advertiser’s Guide en The Ayer and 
Son’s Manual for Advertisers. George Rowell’s American Newspaper Directory 
kreeg navolging in de vorm van Ayer’s American Newspaper Annual, een 
jaarboek dat vanaf 1880 verscheen.

In 1892 nam Ayer een fulltime tekstschrijver (copywriter) en in 1898 
een vormgever (art-man) in dienst. Hij was hiermee één van de eersten 
die deze weg opging. De meeste reclamebemiddelaars beschouwden een 
copywriter rond deze tijd nog als een te dure last en een ‘art-man’ als een 
luxe. Ayer hield zich aanvankelijk alleen met advertenties voor kranten 
bezig. In het begin keurde hij de buitenreclame af, maar hij paste zich wel 
aan de wensen van zijn klanten aan als ze die uitten. In 1898 begon Ayer 
met het blad Paste and Paint en in 1899 formeerde hij een nieuwe buiten-
reclameafdeling. Het reclamebureau N.W. Ayer & Son werd op die manier 
actief op de drie grootste reclameterreinen, namelijk op het gebied van 
kranten, tijdschriften en buitenreclame. Omdat Ayer’s onderneming met 
een compleet reclameplan kwam, waarbij gebruik werd gemaakt van de 
genoemde media, kan misschien van een modern en volledig ontwik-
keld reclamebureau gesproken worden. De werkwijze zou pas jaren later 
algemeen geaccepteerd worden (Wood, 1958, pp. 244-246). In de jaren 
negentig van de negentiende eeuw wist Ayer uit te groeien tot het groot-
ste bureau van de Verenigde Staten.

Ook op andere plaatsen in de Verenigde Staten ontstonden advertentie-
bureaus. In 1865 was in Boston het bureau Evans & Lincoln actief. Zij 
ontdekten de wervende kracht van de religieuze bladen. Het bureau ging 
ten onder toen Evans en Lincoln uit elkaar gingen. A.L. Thomas, het latere 
hoofd van het grote reclamebureau Lord & Thomas, bracht zijn leertijd 
bij Evans door. Lord & Thomas wist veel producenten te overtuigen van 
het belang van reclame (Redlich, 1935, pp. 81-82). Lord & Brewster ging 
in 1873 het legendarische bureau Lord & Thomas daarin voor. Het zou 
in 1942 overgaan in Foot, Cone & Building (Roomer, Ferree & Van Roy, 
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1978). Behalve N.W. Ayer & Son was ook de joodse onderneming Fresh-
man & Brother uit Cincinnati op religieuze bladen gericht. In Cincinnati 
was S.H. Parren in de jaren zestig van de negentiende eeuw waarschijnlijk 
als eerste reclamebemiddelaar actief geweest (Redlich, 1935).

Vanaf 1867 begon de New Yokse firma Carlton & Smith (opgericht in 
1864) advertentieruimte in religieuze bladen aan adverteerders te verko-
pen. Daarvoor hadden ze in de Verenigde Staten het alleenrecht verwor-
ven. Dit was een hele prestatie, omdat rond 1870 ongeveer vierhonderd 
weekbladen met een totale oplage van vijf miljoen exemplaren versche-
nen. In 1878 werd het bedrijf door medewerker James Walter Thompson 
(1847-1928) overgenomen. Deze ging in de richting van de algemene 
tijdschriften. Het bureau kreeg de naam van de nieuwe eigenaar en draagt 
deze naam tot op de dag van vandaag (Pope, 1983, p. 118).

De eerste reclamebemiddelaar in Chicago was Charles H. Scriven. Hij 
nam daar aan het begin van de jaren zestig van de negentiende eeuw een 
dominante positie in. Als tweede vestigde Carlos A. Cook zich in Chicago. 
Hij zou zich met verscheidene collega’s associëren. Na het overlijden van 
Scriven kreeg Cook de leiding over de onderneming. Dit duurde totdat 
hij door het faillissement van een cliënt gedwongen werd zijn activiteiten 
te staken. Cook was afkomstig van de onderneming I.C. Ayer & Co. uit 
Lowell Massachusettes. Deze firma was op dat moment de grootste recla-
memaker voor patentgeneesmiddelen in de Verenigde Staten. Eén van zijn 
partners, Mack, ging later naar New York om samen met Grall het recla-
mebureau Mack & Grall op te richten. Zij opereerden daar als special agents, 
een werkwijze waarvoor Evans & Lincoln de weg al vrij hadden gemaakt. 
Mack & Grall vertegenwoordigden in New York alleen dagbladen uit het 
ontsloten westen (Redlich, 1935, pp. 82-84). In de jaren tachtig en negen-
tig van de negentiende eeuw ontstonden de special agents als nieuwe groep 
reclamebemiddelaars. Ze werden door krantenuitgevers aangesteld om 
hen te vertegenwoordigen. Deze special agents uit New York vonden dat ze 
voor meer kranten konden optreden (Pope, 1983, pp. 130-132). Ze verte-
genwoordigden doorgaans 5 à 25 kranten, maar soms maar één. De special 
agents onderscheidden zich in verschillende opzichten van de general agents, 
doordat ze dagelijks contact onderhielden met hun bladen. Tegelijkertijd 
hadden ze met de adverteerders doorgaans ook een nauwe relatie. De alge-
mene agenten probeerden hun cliënten tot meer extensieve reclame aan te 
zetten, in de zin dat ze cliënten probeerden over te halen in meerdere bla-
den te adverteren. De specifieke reclamebemiddelaars richtten zich vooral 
op de meer intensieve vorm van reclame (Redlich, 1935, p. 88). In 1893 
waren in New York vermoedelijk ongeveer vijftig special agents actief die elk 
gemiddeld vijf bladen vertegenwoordigden (Pope, 1983, pp. 130-131).

In 1868 richtte Richard S. Thain het bureau Sharp & Thain in Chicago 
op. Het bestond maar drie jaar. Ook dit bureau hield zich vooral met reli-
gieuze bladen bezig. Het onderhield een relatie met Field, Leiter & Co, 
één van de voorgangers van het warenhuis Marshall Field & Company. Na 
gedurende korte tijd in New York gewerkt te hebben, keerde Thain terug 
naar Chicago en begon daar in 1872 het advertentiebureau Fitch & Thain. 
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Hij werd er in 1873 de enige aandeelhouder van. Thain fuseerde zijn 
bureau later met Chandler, Lord & Co. De eigenaar van dit bureau, Daniel 
M. Lord, trad bij deze gelegenheid uit de onderneming en werd de eerste 
special agent in Chicago. Enige tijd hierna, in 1881, zou Lord samen met 
Ambrose L. Thomas de leiding krijgen over het bureau Lord & Thomas.

Toen Rowell in 1867 in New York een kantoor opende, maakte het 
bureau S.M. Pettingill & Co. daar de dienst uit. Daarnaast was L.T. Shattuck 
er actief. Hij was wellicht de meest succesvolle reclamebemiddelaar die ooit 
in Amerika actief was. Ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-
1865) had Shattuck namelijk contacten met de minister van financiën Sal-
mon P. Chase. Daardoor verwierf hij de exclusieve rechten voor de reclame 
voor staatsleningen. Op dat moment was er nog weinig ervaring met der-
gelijke contracten. Shattuck kreeg op deze enorme order de gebruikelijke 
provisie van 25 procent, waardoor hij zijn fortuin kon maken. Verder wist 
hij de reclame voor de uitgave van effecten van de Union Pacific Railroad 
te verwerven. Hij werd miljonair en kon zijn onderneming overdragen aan 
E.N. Erickson die het bedrijf later naliet aan zijn zoon.

De oudste reclamebemiddelaar in New York was John Hooper, eigenaar 
van John Hooper & Co. Hooper was als handelsreiziger voor het dagblad 
The Tribune begonnen en had daarnaast zijn klanten herhaaldelijk diensten 
bewezen door bij andere bladen advertenties onder te brengen. Deze acti-
viteiten zouden leiden tot de oprichting van een eigen bureau. Als part-
ner nam hij later E.D. Wayne op (Redlich, 1935, pp. 79-90). John Hooper 
beschikte niet over een kantoor, maar hij had de gewoonte zijn rekenin-
gen, papieren en contracten bij zich te dragen. Als gevolg van de op dat 
moment in de Amerikaanse advertentiewereld gebruikelijke methode van 
betaling in natura, werd John Hooper vennoot van een (loden)pijpenfa-
briek. Deze voor hem branchevreemde onderneming ontwikkelde zich zo 
gunstig dat hij in 1870 het advertentiebedrijf opgaf en dit overdeed aan 
Rowell (Wood, 1958, p. 144).

4.3 duitsland

Intelligenzkontor: Voorloper van de advertentiebureaus?

In Duitsland lopen de meningen over de vraag of er al voorlopers van 
de advertentiebureaus bestonden uiteen. In dit verband wordt het Intel-
ligenzkontor soms genoemd. Volgens Reinhardt (1993, p. 100) waren er 
vóór de jaren vijftig van de negentiende eeuw geen advertentiebureaus 
die zich met het distribueren van zakelijke advertenties bezighielden. Hij 
beschouwt het Intelligenzkontor dan ook niet als voorloper van het adver-
tentiebureau. Ze konden volgens hem ook niet bestaan, omdat de gehele 
advertentiemarkt met inbegrip van de advertentiebemiddeling door de 
staat beheerst werd. De liberalisering van de pers in samenhang met de 
revolutie in 1848 leidde tot een wijziging van deze situatie, waardoor de 
persvrijheid met vallen en opstaan haar zegetocht kon beginnen. De Intel-
ligenzzwang en daarmee het monopolie op het plaatsten van advertenties 
werd op 31 december 1849 opgeheven. 
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Heuer (1937, pp. 13-15) is echter van mening dat er al vóór 1855 toen 
Haasenstein met de eerste Annoncen-Expedition begon van voorlopers 
gesproken kan worden. Hij bedoelt hiermee dat er al iemand op het idee 
was gekomen om advertenties via tussenpersonen aan de uitgevers van 
kranten en/of tijdschriften aan te bieden. Hij wijst hierbij op Munzinger 
die in een archief in Karlsruhe in de regeringsakten van 11 april 1779 een 
factuur voor de Kurphälzische Post ontdekt heeft, in verband met een ver-
goeding voor de bemiddeling van regeringsadvertenties in verscheidene 
kranten. 

Het Intelligenzkontor ging terug op de Fransman Théophraste Renau-
dot (1586-1653). Renaudot opende tussen 1628 en 1630 met toestem-
ming van Lodewijk XIII aan de Rue de la Calandre in Parijs een Bureau 
d’adresse et de rencontre (Medebach, 1971).20 Dit bureau bood een mengeling 
van dienstverlening in de sfeer van ruilen, het geven van een diagnose, een 
advies of therapie, evenals op het gebied van geldzaken en kredietverle-
ning. Het zwaartepunt lag echter op de bemiddeling van banen. Zo ont-
stond een soort arbeidsbureau, waar werkgevers en werkzoekenden zich 
op lijsten konden inschrijven. Tegelijkertijd werden verschillende soorten 
diensten aangeboden zoals die van een polikliniek, een apotheek, een bank 
voor leningen en een lommerd. Ook werden handelswaren, woningen, 
meubelen, diensten en adressen van banken, advocaten en adviseurs ter 
beschikking gesteld. Renaudot bedacht dat hij zijn doelstelling nog beter 
zou kunnen realiseren als hij zijn lijst zou laten drukken en ter verkoop 
zou aanbieden. Vanaf 1635 was dat het geval. De lijsten werden regelmatig 
verspreid onder de naam Feuille du Bureau d’adresse. Ze werden maandelijks 
gedrukt en verkocht om de bevolking inzicht te geven in vraag en aanbod 
van producten en diensten. 

De werkzaamheden van Renaudot waren niet beperkt tot Parijs. Er 
waren verschillende filialen, die eveneens onder staatstoezicht stonden. Ze 
waren echter wel onafhankelijk van de controle van gilden en broeder-
schappen. De inschrijving van een vraag of een aanbod kostte drie stui-
vers. In het begin bestond de klantenkring vooral uit werkzoekenden en 
armen. Maar al snel breidde de clientèle zich uit tot alle lagen van de bur-
gerij. De klanten werden meer kapitaalkrachtig waardoor de belangstel-
ling voor luxegoederen, zoals koetsen, juwelen en tapijten, toenam (Haas, 
2005, p. 62). Renaudot kan als de eerste uitgever van een advertentieblad 
beschouwd worden. Daarnaast gaf hij ook nieuwsbulletins uit, die geen 
advertenties bevatten. In 1643 moest het Bureau d’adresse et de rencontre zijn 
activiteiten staken toen Renaudot met de dood van kardinaal Richelieu in 
1643 en die van Lodewijk XIII een jaar later zijn belangrijkste bescher-
mers verloor.

Een eerste navolging vond het Bureau d’adresse et de rencontre en de 
Feuille du Bureau d’adresse buiten Frankrijk in Engeland. In Londen zou 

20 Over de datum van het begin van dit bureau van Renaudot bestaat geen consensus. Paneth 
(1926) en Van der Meiden (1977) vermelden 1633 als begindatum. Wood (1958) is evenals 
Medebach (1971) van mening dat het bureau in 1630 actief werd.
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er een vergelijkbaar bureau geweest zijn als in Parijs. In Engeland werd 
namelijk op 13 december 1637 door Karel I aan Robert Innes een 
octrooibrief voor een adressenkantoor verleend. Verder opende Henry 
Walker in 1649 een dergelijk kantoor, terwijl Adolphus Speed in 1650 met 
zijn General Accomodations by Addresse van start ging (Heuer, 1969).21 Vanaf 
het midden van de zeventiende eeuw verscheen in Engeland een blad, de 
zogenaamde Public Advertiser, voor de publicatie van de lijsten met produc-
ten en diensten. 

Het binnen het Duitse spraakgebied in 1703 in Wenen uitgegeven Wie-
nerische Diarium wordt door Lindemann (1969, p. 250) aangeduid als het 
eerste Intelligenzblatt. Met Intelligenz wordt in dit verband ‘inzicht gevend’ 
bedoeld. Hamburg had volgens Karl Bücher het Franse voorbeeld in 
Duitsland voor het eerst gevolgd (Haas, 2005, p. 62). Vanaf 1673 verscheen 
daar een advertentieblad onder de naam Relations-Curier. Later werd de 
naam gewijzigd in Wieringsche Zeitung en daarmee naar de naam van de 
oprichter vernoemd. In een reeks van Duitse steden ontstonden vervol-
gens bemiddelingsinstellingen. Vanaf 1727 kregen deze Intelligenzkontore 
onder Friedrich-Wilhelm I van Pruisen van de overheid een monopo-
liepositie (Heuer, 1969). Op 5 januari 1772 verscheen in Frankfurt de 
Wöchentlichen Frag -und Anzeigungs-Nachrichten als het eerste Duitse Intel-
ligenzblatt. Het zou tweederde van de inkomsten uit advertenties behaald 
hebben (Lindeman, 1969; Haas, 2005). De Intelligenzblätter werden door 
de overheden ook voor officiële bekendmakingen gebruikt. In Duitsland 
werden de met het Franse Bureau vergelijkbare inrichtingen doorgaans 
aangeduid met Adress-Comptoire, Intelligenz-Comptoire, Berichtshäuser of 
Fraghäuser. Aanduidingen als Anzeigenblatt, Adreßkomptoir-Nachrichten, Frag- 
und Antwortzettel, Intelligenzzettel, wöchentliche Anzeigen of Wochenblatt staan 
in het Duits voor het Feuille du Bureau d’adresse (Lindeman, 1969; Haas, 
2005).

In het midden van de achttiende eeuw werden in 44 Duitse steden Intel-
ligenzblätter uitgegeven; daarna verloren ze aan betekenis. De oorzaken 
hiervan zijn niet duidelijk. Napoleon beperkte aan het begin van de negen-
tiende eeuw in het door hem overheerste deel van Europa de pluriforme 
inhoud van de Intelligenz-bladen. Daar stond tegenover dat de staten die tot 
de tegenstanders van Napoleon behoorden, juist ruimte gaven aan een ver-
dere inhoudelijke ontplooiing door (meer) redactionele tekst toe te staan. 
Hierna ontwikkelden zich persorganen die de eigenschappen van de Intel-
ligenz-bladen behielden. Men kan hierbij denken aan de Generalanzeiger en 
Anzeigenblätter (Stöber, 2000; Haas, 2005, p. 63; Wilke, 2008, pp. 115-126).

Reinhardt (1993) stelt dat in het Duitse taalgebied pas na 1848 sprake 
kon zijn van commerciële vormen van bemiddeling bij advertenties, 
omdat er tot dan toe sprake was van een staatsmonopolie. Vrije concur-
rentie was niet mogelijk. Heuer (1969) legt meer de nadruk legt op het 
optreden als tussenpersoon. Voor beide argumenten valt iets te zeggen. 

21 Van der Meiden (1977, p. 58) noemt het bureau Publicke Register van Gorges en Cope dat 
in Engeland al in 1611 zou hebben bestaan.
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Feit is wel dat het belang van het adverteren in kranten vooral een hoge 
vlucht nam na de afschaffing van de Intelligenzzwang waardoor commerci-
ele bemiddelaars in advertenties een kans kregen. 

Maatschappelijke context

In Duitsland heeft de politieke ontwikkeling in de negentiende eeuw 
indirect een aanzienlijke invloed gehad op het ontstaan van het eerste 
advertentiebureau. De Duitse overheid heeft het advertentiebureau niet 
actief bevorderd. Ze heeft echter wel bijgedragen aan de creatie van een 
klimaat waarin advertentiebureaus konden gedijen. Daarom zal er eerst 
een korte schets van de Duitse historische context gegeven worden.

De Duitse krant, waarvan het begin teruggaat tot 1609, nam in de 
negentiende eeuw een hoge vlucht. Toch kon zij haar volledige func-
tie wat betreft de berichtgeving en de meningsvorming pas vervullen, 
nadat de afzetmarkt was vergroot. De krant had lezers nodig voordat het 
als medium aantrekkelijk was voor adverteerders. Ook de politieke een-
wording van Duitsland, het doorbreken van de traditionele politieke, 
geestelijke, sociale en economische kaders en de voortschrijdende tech-
niek speelden een belangrijke rol bij de opgang van de krant als adverten-
tiemedium. De vervanging van de absolutistische staat door een liberale 
democratie en de strijd om deelname aan het landsbestuur vergrootten de 
politieke interesse aanzienlijk. Dit had een gunstige invloed op de ont-
wikkeling van de pers. Dankzij de persvrijheid die tot stand kwam door 
afschaffing van de voorcensuur in 1848, begon de opmars van een door 
rijke verscheidenheid aan titels gekenmerkte dagbladpers. 

De invloed van de zegelbelasting op de beperking van de pers was in 
Duitsland tamelijk beperkt. Door de sterke verbrokkeling van het Duitse 
Rijk en door de snelle veranderingen die plaatsvonden, was van een uni-
forme belastingheffing geen sprake. In de zogenaamde ‘vrijsteden’ Ham-
burg, Bremen en Lübeck werd er vanaf respectievelijk 1849, 1852 en 1854 
een belasting op advertenties geheven, die gebaseerd was op de ingeno-
men ruimte. In Pruisen werd al vanaf 7 maart 1822 een zegelbelasting op 
kranten, tijdschriften en advertentiebladen geheven, voorzover ze tenmin-
ste advertenties plaatsten. De zegelbelasting werd op 2 juni 1852 en op 29 
juni 1861 aangepast en verlengd (Lönnecke, 1954). 

Op 13 december 1866 besloot de Pruisische Kamer van Volksverte-
genwoordigers de zegelbelasting, die zeer impopulair was, in geheel Prui-
sen in 1868 af te schaffen (Hemels, 1969b, p. 302). In april 1874 werd het 
31 paragrafen tellende Reichspressegesetz door de Rijksdag aangenomen. 
Het kwam in de plaats van de 27 wetten van de Länder. Op 7 mei 1874 
werd het Reichspressegesetz door Bismarck ondertekend. Daarmee werden 
de verschillende beperkingen waaronder de zegelbelasting, voor geheel 
Duitsland vanaf 1 juli 1874 afschaft (Lönnecke, 1954; Leonard et al., 2001, 
p. 907).
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Dat in Duitsland zo veel kranten verschenen, kan men ook in verband 
brengen met de staatkundige versnippering waaraan pas in 1871 met de 
Duitse eenwording een einde kwam. Deze historische situatie verklaart 
de karakteristieke decentralisatie van de Duitse pers. Dit kan als één van 
de impulsen voor het ontstaan van het advertentiebureau gezien worden. 
Het advertentiebureau kon de adverteerder en de kranten ongeacht de 
geografische situatie bij elkaar brengen. Liberale maatregelen op sociaal-
economische terreinen zoals de vrijheid van beroepsuitoefening (1869), de 
afschaffing van het vergunningenstelsel voor de uitgave van kranten en de 
perswet van 1874, leverden een bijdrage aan de opheffing van de politiek-
economische beperkingen (Heuer, 1937, pp. 4-5).

In Duitsland is de advertentiemarkt vanaf halverwege de negentiende 
eeuw tot 1940 gedomineerd door enkele grote advertentiebureaus. Het 
waren Haasenstein & Volgler, Rudolf Mosse Annoncen-Expedition, Scherl 
en Ala. Ze wisten een nationaal en soms ook een internationaal netwerk 
op te bouwen. Daarnaast ontstonden veel kantoren die alleen lokaal ope-
reerden, met soms maar een enkel bijkantoor.

Haasenstein & Vogler

De economische en politieke ontwikkelingen 
in Duitsland maakten in de jaren vijftig van de 
negentiende eeuw een aanzienlijke toename 
van de reclame door middel van advertenties 
mogelijk. Het onoverzichtelijke aanbod van 
kranten en tijdschriften en de even onover-
zichtelijke vraag van ondernemers naar adver-
tentieruimte boden ruimte aan bemiddeling 
tussen beide groepen. Het advertentiebureau 
ontstond om deze reden rond het midden van 
de jaren vijftig van de negentiende eeuw. Aan 
het begin van de ontwikkeling stond de in 
1855 in Altona opgerichte Insertions-Agentur 
van de zevenentwintig jarige Ferdinand Haa-
senstein. Hij had als boekhandelaar ervaring 
opgedaan met de drukkerij en het krantenbe-
drijf. In het begin van de jaren vijftig van de 
negentiende eeuw had Haasenstein het aanne-
men en plaatsen van advertenties van een weekblad in Schleswig-Holstein 
georganiseerd. Hij was toen geconfronteerd met een sterke behoefte van 
ondernemers om geïnformeerd te worden over het aanbod van adverten-
tieruimte. Dezen wilden graag met de uitgevers van kranten in contact 
gebracht worden. Op basis van deze ervaring zag Haasenstein mogelijkhe-
den voor een nieuwe bedrijfsvorm (Reinhardt, 1993, pp. 100-101). Hij 
was ook bekend met Franse en Engelse voorbeelden en vermoedelijk 
heeft een zekere heer Elk het idee van de oprichting van een advertentie-
bureau vanuit Frankrijk naar Hamburg meegebracht. In Frankrijk bestond 

Ferdinand Haasenstein (13 februari 1828 – 
22 mei 1901). De foto werd gepubliceerd in 
Herr mann (1938, p. 46).
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het advertentiebureau van M. Bullier al, dat in 1856 samenging met Havas 
(Herrmann, 1938, p. 33). 

De Duitse uitgevers reageerden in het begin 
toch nog wantrouwend op het initiatief van 
Haasenstein. Ze wezen de gevraagde korting 
op de door hem aangebrachte advertenties af. 
Deze korting was echter de basis voor het 
bestaan van zijn bedrijf. Doordat hij aan zijn 
klanten informatie ging verstrekken over kran-
ten waarin zij konden adverteren, wist Haasen-
stein bedrijven te overtuigen van de 
toegevoegde waarde van zijn werkzaamheden 
Al in 1858 liepen de zaken zo goed dat Haa-
senstein het werk niet meer alleen aankon. Hij 
ging daarom in zee met Adolf Vogler, waardoor 
de firma Haasenstein & Vogler OHG22 ont-
stond. Vanaf 1858 werden kosteloos krantenca-
talogi aan reclamemakers ter beschikking 
gesteld. Deze catalogi met zeer bruikbare gege-
vens over de verschillende titels werden zo 
belangrijk voor ondernemers dat uitgevers van 
kranten die nieuw uitkwamen, zich vaak bij 
genoemde firma meldden met het verzoek in 
de catalogus opgenomen te worden. Als tegen-
prestatie werd de naam van het advertentiebu-
reau vaak in de kop van het blad vermeld en 
wel met het advies van de diensten gebruik te 
maken. 

Haasenstein & Vogler was zeer succesvol 
zoals blijkt uit het grote aantal kantoren dat in 
binnen- en buitenland werd geopend: in 1859 
in Frankfurt am Main, in 1863 in Hamburg, 
in 1864 in Basel en in Wenen, in 1865 in Ber-
lijn, in 1867 in Leipzig, en tenslotte in 1869 in 
Geneve, in Zürich, in St. Gallen, in Stuttgart, in 
Breslau en in Keulen. Het aantal filialen nam 
toe van 13 in 1870, via 49 in 1892 tot 58 in 
1907. Ieder filiaal had een eigen verzorgings-
gebied. Het hoofdkantoor in Hamburg, later 

in Leipzig en vanaf 1888 in Berlijn, zorgde voor de coördinatie en voor 
het samenstellen van de steeds in omvang groeiende krantencatalogi. Deze 

22 De afkorting OHG staat in het Duits voor Offene Handelsgesellschaft. Het is vergelijkbaar met 
het Nederlandse equivalent vennootschap onder firma. Een vennootschap onder firma is 
een eenvoudige manier voor twee of meerdere personen om samen een onderneming op 
te kunnen richten. De deelnemers treden onder een gezamenlijke naam of firma op. In die 
regel nemen zij beslissingen voor elkaar. Maar ze zijn ook aansprakelijk voor elkaars bestuur. 
Er is dus geen beperkte aansprakelijkheid.

Adolf Vogler (overleden 1899). De foto werd 
gepubliceerd in Herrmann (1938, p. 47).

Notitie kalender en kranten catalogus van 
Haasenstein und Vogler uit 1900. Bron: Wi-
kepedia dd. 20 februari 2011.
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hadden intussen de status verworven van Vademekum des Geschäftsmannes. 
Ze bevatten de volgende informatie: de naam, de plaats van uitgave met 
inwonertal, de hoogte van de oplage, de frequentie van verschijnen, de 
breedte van de advertentiekolom, de advertentietarieven en de abonne-
mentsprijs. In de negende druk van de krantencatalogus uit 1868 wordt 
melding gemaakt van het afsluiten van speciale contracten met verschil-
lende kranten, waardoor Haasenstein & Vogler het alleenrecht had gekre-
gen op het aannemen van advertenties uit Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland. In de tweede helft van de jaren zestig van de negentiende 
eeuw accepteerden talrijke uitgevers van kranten en tijdschriften de 
bemiddeling bij advertenties. Ze gingen ertoe over hun gehele adverten-
tiegedeelte aan een onderneming tegen een vast bedrag te verpachten. Het 
idee van het verpachten van advertentieruimte was afkomstig uit Frankrijk 
(Heuer, 1937, pp. 15-17). Zo werden personeelskosten en organisatiekos-
ten bespaard. Omdat het advertentiedeel voor een meestal aanmerkelijk 
deel behoorde tot de financiële basis van de titels maakten de uitgevers 
zich zo afhankelijker van het advertentiebureau. Haasenstein & Vogler had 
in 1875 negen zogenaamde ‘pachtbladen’. In 1908 waren er alleen al veer-
tien vaktijdschriften die als zodanig te boek stonden (Reinhardt, 1993, p. 
102).

Het succes van Haasenstein trok al snel veel ondernemingsbeluste man-
nen in dezelfde branche aan. Het merendeel van hun ondernemingen kon 
door de opwaartse conjunctuur in het adverteren enkele decennia stand-
houden. Naast het advertentiebureau Haasenstein & Vogler was A. Rete-
meyer’s Central-Zeitungs-und-Annoncen-Büro in Berlijn één van die 
vroegste bedrijven (opgericht 1857). Al in 1860 boden twee andere adver-
tentiebureaus naast Haasenstein & Vogler in Hamburgse kranten hun dien-
sten aan. Het waren J. Schönbergs Agenturgeschäft für Zeitungs Annoncen 
en het kantoor van Jakob Türkheim. Ook individuele personen hielden 
zich met de advertentiebemiddeling bezig, zoals in 1861 een zekere 
Schanz, die redacteur in Dresden was.

Bijzonder lucratief voor advertentiebemid-
delaars was in de eerste jaren de stad Leipzig. 
Dit gold eigenlijk voor het gehele, op een 
hoog peil van ontwikkeling staande, geïndus-
trialiseerde gebied van Saksen. In 1870 waren 
Berlijn, Dresden en Leipzig de plaatsen met de 
meeste advertentiebureaus. Rond 1870 waren 
er in Leipzig zes, waarvan Eugen Fort (in 1861 
opgericht) en H. Engler (opgericht in 1862) de 
oudste waren (Heuer, 1955, pp. 17-18).

In 1864 kwam met de oprichting van het 
advertentiebureau Daube & Co in Frankfurt 
am Main nog een onderneming op de markt. 
Deze zou al snel tot één van de leidende fir-
ma’s gaan behoren. Daube & Co breidde zich 
zo sterk uit dat het bureau een belangrijke con-

G.L. Daube. De foto werd gepubliceerd in 
Herrmann (1938, p. 49).
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current van Haasenstein & Vogler werd. Het expansieve advertentiebureau 
werd opgericht door Gottfried Leonard Daube (1842-1917). Volgens Red-
lich (1935, p. 94) zou dr. Wagner, een arts, toegetreden zijn tot het bedrijf. 
Daube & Co breidde zich al snel naar het buitenland, vooral naar Frank-
rijk, uit. In Parijs stichtte de vertegenwoordiger van Daube, Jones, de firma 
John F. Jones. Vanaf 1881 zette deze het bedrijf samen met A. Godin voort. 

Als laatste belangrijke reclameonderneming van vóór 1870 ontstond in 
1867 in Berlijn Rudolf Mosse Annoncen-Expedition, de eerste adverten-
tiebemiddelaar die onder de naam Annoncen-Expedition optrad. De peri-
ode van 1850 tot 1870 kan als het begin van de ontwikkeling van het 
advertentiebureau in Duitsland beschouwd worden. In het economisch 
gunstige Bismarck-tijdperk was aan alle voorwaarden voldaan om tot een 
bloei van het adverteren te komen. De periode erna tot 1914, vormde dan 
ook de toptijd voor de advertentiebureaus.

Rudolf Mosse 

Het advertentiebureau dat het systeem van 
pachtbladen het meest consequent doorvoerde, 
was de Annoncenexpedition van Rudolf Mosse 
(1843-1920). Hij kwam, evenals Haasenstein, 
uit de boekhandel en het krantenvak (Heuer, 
1937, p. 20; Kraus, 1999, p. 162). Mosse had als 
medewerker van de firma Robert Apitsch in 
Leipzig in de jaren 1865-1866 het adverten-
tiedeel van het geïllustreerde tijdschrift Gar-
tenlaube ontwikkeld. Toen constateerde hij dat 
een schakel in het contact tussen adverteerders 
en de uitgevers ontbrak. Hij was van mening 
dat hier mogelijkheden voor een succesvol 
bedrijf lagen. Hij trok naar Berlijn, de stad met 
het uitgebreidste en meest onoverzichtelijke 
perslandschap. Daar begon hij in 1867 op de 
leeftijd van 23 jaar zijn advertentiebureau. De 
succesvolle oorlog van Oostenrijk tegen Prui-

sen leidde tot een economische opbloei die ook een positieve uitwerking 
had op het adverteren. Mosse wist hiervan te profiteren. Zijn onderne-
ming groeide snel, mede doordat filialen in München (1868), Hamburg 
(1869), Wenen en Frankfurt am Main (1870), Neurenberg, Stuttgart, 
Zürich en Breslau (1871), Leipzig en Keulen (1872) en Dresden (1874) 
werden geopend. Het aantal filialen nam toe van dertien in 1875 naar 44 
in 1905. Het aantal medewerkers groeide van twintig in 1870 naar 247 in 
1892. De omzet steeg van 7,5 miljoen mark (1891) naar 18-20 miljoen 
mark (1913). Dit laatste bedrag correspondeert met vier tot vijf procent 
van de totale advertentieomzet in Duitsland. 

Al in 1867 had Mosse een pachtcontract met de uitgever van het sati-
rische blad Kladderadatsch afgesloten, in 1870 gevolgd door een overeen-

Rudolf Mosse (8 mei 1843 - 8 september 
1920) rond 1917. (Kobertstein, 1999, p. 92)
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komst met de uitgever van de Fliegende Blätter. In dit tijdschrift waren tot 
dan toe geen advertenties verschenen. Later gaf Mosse zelf een hele reeks 
van tijdschriften uit, die alle marktleider werden binnen hun eigen seg-
ment. In 1875 had Mosse voor twintig tijdschriften het alleenrecht om 
advertenties te mogen plaatsen, omdat ze zijn eigendom waren. Dit aan-
tal nam toe van 63 in 1907 naar 102 in 1914 (Reinhardt, 1983, pp. 102-
104). Met zijn in 1871 opgerichte Berliner Tageblatt dat zich politiek links 
opstelde, raakte Rudolf Mosse ook verzeild in een zekere vermenging van 
politiek en zaken doen (Heuer, 1955). Dankzij dit uitgebreide systeem van 
pachtbladen overvleugelde Mosse rond 1890 Haasenstein & Vogler. Mosse 
werd marktleider dankzij ongeveer drieduizend contacten met binnen- en 
buitenlandse uitgevers van kranten en tijdschriften.

Juist Mosse’s bedrijfseconomisch zeer succesvolle praktijk van de adver-
tentiepacht leidde tot een fors verwijt van oneerlijke concurrentie. Hij 
probeerde in zijn catalogus en in zijn advisering de indruk te wekken dat 
de bladen waar hij het meeste belang bij had, de beste advertentiebladen 
waren. Aan deze titels verdiende hij het meeste. Opvallend is in ieder geval 
dat hij het eerst hoog geprezen blad Gartenlaube vanaf 1906 nauwelijks 
meer noemde, nadat de pacht was overgaan naar zijn concurrent Scherl.

Aan de andere kant ontwikkelde Mosse al in een zeer vroeg stadium 
een uitgebreide dienstverlening en gaf dit bureau al advies aan klanten, 
voordat dit in de jaren twintig een normale taak van ieder zichzelf res-
pecterend reclamebureau werd. Vanaf de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw stelde Mosse aan zijn klanten in een speciaal daarvoor ingericht 
Atelier für Inseratgestaltung een verzameling advertentieontwerpen, ver-
schillende soorten kaders en advertentieclichés ter beschikking om zo de 
vormgeving van de advertenties te vergemakkelijken (Reinhardt, 1993, 
pp. 102-104). Door zich met de vormgeving van de advertenties bezig 
te houden, sloeg Mosse een weg in, die uiteindelijk ook in Duitsland 
van Annoncen-Expedition naar Werbe-Agentur zou leiden. De advertentie 
behoorde niet alleen op de juiste plaats te verschijnen, maar er was ook 
behoefte aan een correcte tekstuele en grafische vormgeving. Adverten-
tiereclame was niet de enige activiteit van de firma Mosse: ze besteedde 
ook veel aandacht aan het maken van tentoonstellingen. Een goed uitge-
bouwde klantenservice ging gepaard met hoge kosten. Toch ging Rudolf 
Mosse zijn manier van zakendoen goed af en was die winstgevend door de 
zakelijke stelregel: ‘Kleiner Nutzen großer Umsatz’.

Mosse nam als belangrijkste advertentiebemiddelaar waar vele adver-
teerders en uitgevers niet omheen konden een aanzienlijke machtspo-
sitie in. Daarnaast was Mosse één van de drie grootste krantenuitgevers. 
Heuer typeerde de onderneming van Mosse als het grootste economisch-
politieke machtsblok naast het Hugenberg-concern in de Duitse dagblad-
wereld. Naast het Berliner Tageblatt begon Mosse in 1889 met de Berliner 
Morgen-Zeitung. Verder nam hij in 1890 de uitgeverij van de Allgemeine Zei-
tung des Judentums over. Vanaf 1904 gaf hij de Berliner Volkszeitung uit. Hij 
was verder uitgever van talrijke tijdschriften (Heuer, 1937, pp. 19-26).

De onderneming van Rudolf Mosse heeft met betrekking tot de keuze 
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voor het systeem van pachtbladen niet altijd vrij van eigen belang gehan-
deld. Adverteerders die hun zaken niet door het advertentiebureau van 
Mosse wilden laten behartigen, werd de toegang tot de door Mosse uit-
gegeven titels ontzegd of ze kregen geen provisie. Door zijn economische 
betekenis was Mosse, evenals ook andere grote advertentiebureaus, in staat 
de uitgevers tot het gunnen van hogere vergoedingen te dwingen. Deze 
hogere provisie werd geheel of gedeeltelijk aan grotere adverteerders afge-
staan, waardoor het gebruikelijke nettotarief onderboden werd. Met deze 
provisieschenkingen begon Mosse al vóór de Eerste Wereldoorlog. De 
onderneming leidde daarmee een prijzenoorlog in. De andere adverten-
tiebureaus moesten er wel aan mee doen, wilden ze hun marktpositie niet 
prijsgeven.

In 1933, na de machtsovername door de nazi’s, werd het advertentie-
bureau van Rudolf Mosse onder staatstoezicht geplaatst, waardoor aan de 
activiteiten een einde kwam. Het advertentiebureau werd in 1933 opge-
deeld. De filialen gingen voor een deel zelfstandig verder en voor een 
deel werden zij overgenomen door andere ondernemingen. Daarmee had 
een advertentiebureau opgehouden te bestaan, waarvan de prestaties voor 
belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van de Duitse advertentiewereld 
heeft gezorgd (Heuer, 1955).

August Hugo Friedrich Scherl 

Rond 1900 was de bemiddeling van advertenties een zodanig lucratieve 
aangelegenheid dat het tussen de toonaangevende advertentiebureaus tot 
een verbitterde concurrentiestrijd kwam. Een voorbeeld hiervan was de 
strijd tussen Scherl en Mosse tussen 1900 en 1911. Het gaat hierbij om 
twee ondernemingen die elkaar ook als leidende krantenuitgeverijen fel 
beconcurreerden. Mosse had een meer liberale achtergrond, terwijl Scherl 
eerder conservatief was (Reinhardt, 1993, p. 104). 

In 1900 had August Scherl (1849-1921) een eigen advertentie-expe-
ditieafdeling opgericht en in april van datzelfde jaar werden in verschil-
lende steden filialen gevestigd. De minder belangrijke filialen werden door 
agenten geleid. Al gauw ontstond er ruzie met Mosse die een belangrijke 
medewerker bij Scherl had weggekocht en bovendien de advertentiebe-
zorging voor Scherl’s bladen van de hand wees. Scherl had bij de combi-
natie van krantenuitgeverij en advertentiebureau de omgekeerde weg van 
Rudolf Mosse bewandeld. Hij was vanuit de advertentiewereld ook in de 
dagbladpers gestapt, terwijl Scherl als dagbladuitgever ook in de adverten-
tiebureauwereld werkzaam was. In 1905 kocht Scherl de aandelen van het 
derde bureau van Duitsland rond die tijd, Daube & Co, op. Het jaar daarna 
gingen Scherl’s advertentiebureau en dat van Daube samen. Ook pro-
beerde Scherl in 1905 invloed te krijgen op Haasenstein & Vogler. In 1909 
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sloten August Scherl GmbH23 en Haasenstein & Vogler een belangenge-
meenschap. Rond 1910 had het advertentiebureau van Scherl ongeveer 
dezelfde omvang als Mosse bereikt. In het voorjaar van 1911 eindigde de 
strijd tussen beide concerns, omdat Scherl door activiteiten buiten de uit-
geverswereld in betalingsproblemen kwam. Scherl had zich met gevaarlijke 
kredietmanipulaties van de Leipziger Deutsche Kreditanstalt en de Ber-
liner Handels- und Diskontogesellschaft ingelaten (Rieger, 1957; Treude, 
1975, pp. 232-239). Hij hield zich ook bezig met theaterprojecten, lote-
rijen en de Gyro Monorail. Dit laatste was een elektrische monorail voor 
zeven personen (Popular Mechanics 1910, pp. 527-528: Erman, 1954). 
Scherl zag zich gedwongen Daube & Co aan Haasenstein & Vogler te ver-
kopen. Daarmee zag hij voortaan af van de bemiddeling van advertenties.

Al in de loop van de negentiende eeuw was de krantenadvertentie niet 
alleen het belangrijkste reclamemedium, maar het was ook in verhoogde 
mate verantwoordelijk voor de rentabiliteit van de krantenondernemin-
gen. Er werden alleen kranten opgericht die de voor uitgevers belangrijke 
advertentie-inkomsten inbrachten. Zo ontstond een nieuw krantentype: 
de Generalanzeigerpresse. August Scherl was hiermee zeer succesvol (Haas, 
2005, pp. 64-69). Scherl had in 1883 de Berliner-Lokal-Anzeiger opgericht, 
onder andere omdat hij de overgrote meerderheid van de Duitse kranten 
saai vond. Scherl, die evenals Mosse niet zozeer journalist, maar meer een 
ondernemer was, kwam in contact met een jonge journalist, Hugo von 
Kupffer, die gewerkt had voor de New York Herald. Ze besloten samen een 
nieuwe krant te beginnen. Kupffer zou 45 jaar hoofdredacteur van de 
krant blijven. De krant werd in het begin gratis verspreid, in een oplage 
van 200.000 exemplaren. Ze was gevuld met lokaal nieuws en adverten-
ties en voldeed helemaal aan de klassieke formule van de Generalanzeiger 
(Ross, 2008, p. 23). Dit type krant was politiek onafhankelijk (Stöber, 1998, 
pp. 87-88). Aanvankelijk verscheen de Berliner-Lokal-Anzeiger wekelijks, 
maar al snel werd de verschijningsfrequentie dagelijks met een oplage van 
150.000. De abonnementsprijs bedroeg drie mark per kwartaal, een bedrag 
dat aanzienlijk minder is dan wat het Berliner Tageblatt kostte. Vergeleken 
met het Berliner Tageblatt van Mosse of de Berliner Zeitung van Leopold 
Ullstein was Scherl’s Berliner-Lokal-Anzeiger een meer populaire krant die 
aandacht besteedde aan vermaak en human interest. De krant had bovenal 
meer advertenties. Scherl vond het blad van Mosse te serieus en dat van 
Ullstein te politiek georiënteerd. Aan de vooravond van de Eerste Wereld-
oorlog kwamen de inkomsten van de Berliner-Lokal-Anzeiger voor zeventig 
procent uit advertenties en voor dertig procent uit verkoop van abonne-
menten en vooral van losse nummers. De Berliner-Lokal-Anzeiger was het 
meest succesvolle dagblad in Duitsland voor 1914 (Ross, 2008, pp. 23-24).

23 De afkorting GmbH staat voor Gesellschaft mit beschränkter Haftung: een vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. Deze rechtsvorm kan vergeleken worden met de ‘besloten ven-
nootschap’ (BV) in Nederland.
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Adverteerders als oprichters van advertentiebureaus 

De bovengemiddeld sterke toename van de branche van de advertentiebu-
reaus leidde in het Fin de siècle tot een sterke machtspositie op het gebied 
van het adverteren. Dit werd door uitgevers maar ook door andere tijd-
genoten kritisch bekeken. Al in 1875 voorzag een invloedrijke publicist 
het gevaar van een financiële afhankelijkheid van de pers van de adver-
tentiebureaus, omdat deze de adverteerders door hun rol als adviseur naar 
believen konden beïnvloeden. Door de praktijk van de advertentiepacht 
hadden ze de belangrijke inkomstenbron van kranten volledig in de hand. 
Grote advertentiebureaus zoals het bedrijf van Mosse, probeerden klanten 
soms sterk onder druk te zetten, zodat ze alle advertenties via hen lieten 
lopen. Anders kregen ze geen korting. De kortingen bedroegen doorgaans 
tussen de tien en twintig procent. 

Bij kleine provinciebladen die soms aangewezen waren op de diensten 
van enkele advertentiebureaus kon het wel oplopen tot tachtig procent. 
De uitgevers hebben geprobeerd zich tegen deze praktijken te verwe-
ren door de advertentiebemiddeling in eigen hand te nemen om op die 
manier de advertentiebureaus uit te schakelen. Een eerste poging in deze 
richting was de oprichting van het Central-Annoncenbüro der Deutschen 
Zeitungen in 1875 in Berlijn. Door allerlei onenigheden tussen verschil-
lende uitgevers was het bureau maar een kort leven beschoren. Ook op 
lokaal niveau zijn er verscheidene pogingen geweest om tot een eigen 
advertentiebureau te komen, maar ze mislukten allen. Eén van de rede-
nen daarvan was dat de uitgevers niet in staat waren hetzelfde dienstenpak-
ket aan te bieden als de advertentiebureaus. Bij de dienstverlening die de 
bureaus aanboden, kan aan het volgende gedacht worden: 
•	 het	verstrekken	van	kosteloze	kranten	catalogi,	
•	 de	inrichting	van	zalen	waarin	de	klanten	de	verschillende	uitgestalde	

kranten konden beoordelen,
•	 het	aanbod	om	advertentiemateriaal	te	drukken	in	een	eigen	drukkerij	

of kunstinrichting, 
•	 de	levering	van	talrijke	advertentie-ontwerpen,	
•	 het	maken	van	proefdrukken,
•	 en	de	kosteloze	vertaling	van	teksten	in	advertenties	bij	opdrachten	die	

in het buitenland werden uitgevoerd (Heuer, 1937, p. 39; Reinhardt, 
1983, p. 109).

Een beroepsorganisatie voor de advertentiebureaus

De positie van de advertentiebureaus als bemiddelaars tussen uitgevers en 
adverteerders was bijzonder moeilijk. Zij moesten op twee fronten hun 
strijd, soms met het karakter van een oorlog voeren en dan nog in een sfeer 
waarin iedere partij op eigen winstbejag uit was. De advertentiebureaus 
werden immers zowel door de uitgevers als door de adverteerders als verte-
genwoordigers van hun belangen beschouwd. Ze kregen hun opdrachten 
van de adverteerders, maar hun vergoeding ontvingen ze van de uitgevers.
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Veel opdrachtgevers voor het maken van reclame, voornamelijk de groot-
adverteerders zagen de advertentiebemiddelaars vooral als loopjongens. 
Talrijke bemiddelaars lieten zich gewillig of gedwongen misbruiken om 
de uitgevers onder druk te zetten. In onderbieding van de advertentieta-
rieven was Rudolf Mosse al vóór de Eerste Wereldoorlog bedreven: groot-
adverteerders droegen alle advertenties aan hem af en ontvingen daarom 
een speciale korting van 2,5 tot 5 procent. Andere advertentiebureaus wer-
den gedwongen het voorbeeld van Mosse te volgen.

De constante tariefontduikingen van advertentiebureaus en uitgevers 
had tot gevolg dat de adverteerders hogere eisen gingen stellen. Zij voel-
den zich door het hanteren van verschillende tarieven door hun tegenspe-
lers, vergeleken met vroeger benadeeld. De adverteerders waren ook niet 
gebaat bij de tariefontduikingen. Het gevaar bestond dat de kwaliteit en 
de omzet van het advertentiebureau ernstig aangetast zou worden, omdat 
een gezonde financiële basis voor een goede dienstverlening ontbrak. Nu 
bleek pas dat er teveel advertentiebemiddelaars waren. In de loop der jaren 
waren talrijke nieuwe ondernemingen opgericht, waarvan de grondleg-
gers geen vakkennis bezaten, maar die dachten met weinig bedrijfskapi-
taal moeiteloos veel geld te kunnen verdienen. Voor een deel bedreven 
deze personen de advertentiebemiddeling naast een hoofdberoep, zoals 
de papierhandel, de boekhandel, de sigarenwinkel of een handelsagent-
schap. Dergelijke beunhaasachtige advertentiebureaus waren niet in staat 
de dienstverlening die verwacht mocht worden, daadwerkelijk te leveren 
(Heuer, 1937, pp. 45-51).

De oprichting van het Verband Deutscher Annoncen-Expeditionen e.V. 
(VDAE) in 1912 was een reactie op de in 1894 opgerichte organisatie van 
de uitgevers, de Verein Deutscher Zeitungsverleger (VDZV) die onder meer 
ten doel had gemeenschappelijk op te treden tegen de advertentiebureaus. 
Verder probeerde de meerderheid van de kleinere advertentiebureaus zich 
met de VDAE tegen de leidende rol van Mosse en Haasenstein & Vogler 
te verweren. In 1928 besloten acht van de grootste advertentiebureaus 
zich te verenigen in de Arbeitsgemeinschaft Deutscher Annoncen-Expeditionen 
(ADAE). Mosse en Ala werden, hoewel ze elkaars tegenstander waren, lid 
van deze vereniging. Ze stelden zich ten doel gezamenlijk tegen de klei-
nere advertentiebureaus die zich in de VDAE georganiseerd hadden op te 
trekken. Hierdoor ontbrak een algemene vorm van belangenbehartiging 
die ertoe had kunnen bijdragen dat de concurrentieomstandigheden wat 
minder scherp zouden worden (Reinhardt, 1993, pp. 109-110).

Ala als stichting van de zware industrie

In de jaren twintig van de twintigste eeuw werd de ontwikkeling bij de 
advertentiebureaus gekenmerkt door een sterke uitbreiding van de taken 
die ze uitvoerden. Typerend is echter ook de tot op politieke terreinen 
doordringende machtsstrijd tussen de marktleiders in de branche: Mosse 
en Ala. Ala werd opgericht omdat een deel van de Duitse ondernemers 
van mening was dat de door Engelsen, Fransen en Amerikanen gedomi-
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neerde internationale nieuwsvoorziening anti-Duits ingesteld was. Dit 
deed volgens hen sterk afbreuk aan de Duitse buitenlandse handel. Instan-
ties die zich met economische propaganda in het buitenland bezighielden, 
bestonden in Duitsland in tegenstelling tot in Engeland en Frankrijk, niet. 
Om daar verandering in aan te brengen werd op 6 maart 1914 door Alfred 
Hugenberg, die toen directeur was bij Krupp, in Essen de Ausland GmbH 
opgericht. Het initiatief werd ondersteund door verschillende grootindus-
triëlen uit Rijnland-Westfalen, zoals Emil Kirdorf, Hugo Stinnes, Wilhelm 
Benkenberg (Phoenix AG), Fritz Baare (Bochumer Verein), Peter Klöck-
ner, Paul Reusch (Haniel-Konzern), de Gebroeders Stumm (Neunkir-
chen) en Friedrich Springorum (Hoesch-Dortmunder Union). 

De nieuwe onderneming had een startkapitaal van 200.000 mark en 
werd op 28 april 1914 in het register voor verenigingen ingeschreven. De 
Ausland GmbH stelde zich ten doel de Rijnlandse economische belan-
gen te vertegenwoordigen, en wel door beïnvloeding van de interna-
tionale nieuwsdiensten. De initiatiefnemers van de organisatie stelden 
allereerst vast dat de advertentiebureaus in het buitenland opdrachten voor 
het plaatsen van advertenties vaak op gebrekkige wijze uitvoerden. De 
voorvechters van een betere controle richtten daarom op 30 april 1914 
als dochtermaatschappij de Auslands-Anzeigen GmbH op, met als taak het 
regelen van de advertentiebemiddeling in het buitenland en de controle 
op buitenlandse kranten. Enkele maanden na de oprichting werden de 
markten in het buitenland door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
op 1 augustus 1914 grotendeels geblokkeerd, zodat de onderneming zich 
gedwongen zag het werkterrein te verleggen naar het binnenland. Op 9 
maart 1916 werd het aandelenkapitaal verhoogd tot één miljoen mark en 
op 8 juli 1917 tot twee miljoen mark. Het doel van de verhogingen van 
het kapitaal was, andere bedrijven op te kopen om zo het eigen marktaan-
deel in de advertentiemarkt te vergroten. 

De kring van ondernemers breidde zich vooral uit naar de indus-
trie en groothandel in Berlijn en naar de sinds 1916 eveneens nationa-
listisch georiënteerde krantenuitgevers. De definitieve transformatie in 
een binnenlands bedrijf vond plaats in juli 1917, toen de onderneming 
werd omgedoopt in Ala (Allgemeine Anzeigen GmbH). Ala kan getypeerd 
worden als een coöperatief georganiseerd advertentiebureau dat onder 
de ideologische leiding stond van Alfred Hugenberg en toebehoorde aan 
nationaal-conservatief gezinde ondernemingen (Borsig, Krupp, Man-
nesmann, Hoesch, Manoli, Kathreiner, dr. Oetker) en uitgevers (Scherl, 
Reclam, Deutsche Zeitung). Concerns die deel wilden nemen aan Ala 
konden aandelen in eenheden van vijfhonderd mark in het bedrijf nemen. 
Het coöperatieve karakter van het bedrijf blijkt uit het feit dat de winst 
niet werd verdeeld, maar gebruikt werd voor de verdere ontwikkeling van 
Ala. Uit het tijdschrift voor aandeelhouders van 14 april 1918 blijkt dat Ala 
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toen tweehonderd aandeelhouders had, verspreid over geheel Duitsland.24 
In 1919 was het aantal aandeelhouders al opgelopen tot vierhonderd. In 
1922 waren er 75 kranten bij Ala betrokken.

Om voldoende kennis van binnen- en buitenlandse kranten te krij-
gen werd in 1916 een archiefafdeling opgericht. Deze had de opdracht 
alle informatie, die samenhing met advertenties, te verzamelen. Door de 
samenwerking met het Deutsche Überseedienst-Syndikat ontstond de 
behoefte naar samenvoeging en verzelfstandiging van de archiefafdeling. 
Op 23 mei 1917 ontstond: de Deutsche Archiv GmbH. Deze onderne-
ming zou tot 1920 verbonden blijven met de Algemeine Anzeigen GmbH.

De oprichting van Ala was voor de Duitse reclame en pers een novum. 
In Ala smolten economische, propagandistische en politieke belangen 
samen, wat tot heftige discussies in de openbaarheid leidde. Het publieke 
debat bereikte zijn hoogtepunt in februari en maart 1918 in de zoge-
naamde ‘Kampf um die Ala’. Op 22 november 1915 publiceerde de 
Düsseldorfer Volkszeitung, die nauwe relaties met de sociaal-democraten 
onderhield, een artikel waarin Ala gepresenteerd werd als een gevaar voor 
de belangen van de minder bemiddelden. Mosse, die zich door het succes 
van de concurrent bedreigd voelde, begon vanaf 1916 een aanval op de 
positie van Ala. In 1918 resulteerde dit in een campagne in de pers met de 
leuze ‘Die Unabhängigkeit der Presse ist bedroht!’ 

Op 25 februari 1918 verscheen in het Leipzicher Tageblatt een artikel van 
de hand van professor Walter Goetz, waarin deze een aanval opende op 
de band tussen Ala en de zware industrie. Dit artikel werd door de rijks-
dagafgevaardigde Mathias Erzberger, die behoorde tot de linkervleugel 
van de Katholieke Zentrumspartei, aangegrepen voor een toespraak in de 
Rijksdag op 27 februari 1918. Hij verweet Ala dat ze haar machtspositie 
als advertentiebureau misbruikte om de pers vanuit hun nationaal-conser-
vatieve opvattingen te manipuleren. De openlijke strijd tussen de grootste 
Duitse advertentiebureaus werd door Ala in de Deutsche Tageszeitung en van 
de zijde van Mosse in het Berliner Tageblatt uitgevochten. De kritiek op de 
werkwijze van Ala werd door de meeste leidende liberale kranten over-
genomen. De strijd hield op doordat Mosse zich uit eigenbelang aansloot 
bij de kritiek. Dit leidde tot een tegenaanval van Ala op de ondernemings-
praktijken van Mosse. Ala wist uit de strijd een propagandistisch voordeel 
te halen, omdat door al het geharrewar de aandacht van het nationaal-con-
servatieve deel van de Duitse ondernemers juist nog sterker op Ala werd 
gericht (Bernhard, 1928, pp. 73-78; Heuer, 1937, pp. 29-36; Herrmann, 
1937; Reinhardt, 1993, pp. 110-112).

24 Belangrijke aandeelhouders op 14 april 1918 waren: Borsig (Berlijn), Vulkanwerke, Bude-
russche Eisenwerke, Bochumer Gußstahlverein, Maschinenbaugesellschaft Schwartzkopff 
(Berlijn), Friedrich Krupp, Mannesmann, Hoesch, Rheinische Metallwaren, Norddeut-
scher Lloyd, Rheinische Stahlwerke, die Woermann-Linie, Manoli Zigarettenfabrik, das 
Kalisyndikat, Waggonfabrik Linke-Hoffmann-Werke, Phoenix-Bergbau, Rütgers-Werke, 
Chemische Fabrik Goldschmidt, de Essener Kreditanstalt, Deutsch-Luxemburgische und 
Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft, Verein für das Deutschtum im Ausland en die ban-
kiersfirma Delbrück, Schickler & Co.



110

In 1917 wist Ala aandelen van Haasenstein & Vogler te verwerven, waar-
door ze ook het beheer kreeg over G.L. Daube. Ala wijzigde haar naam in 
Ala Vereinigte Anzeigengeschäften Haasenstein & Vogler A.G. Daube & 
Co. GmbH. Filialen van Haasenstein & Vogler werden vervangen door fili-
alen van Ala, dat op die manier een netwerk van bijkantoren met aan het 
hoofd ingewerkte vaklieden kreeg. Haasenstein & Vogler was vanaf 1910 
alleen nog in naam een Duitse firma geweest: de grootste aandeelhouder 
had namelijk in Zwitserland gewoond. Door verwerving van de meerder-
heid van de aandelen van Haasenstein & Vogler wist Hugenberg de positie 
van Ala te versterken en de buitenlandse invloed op de advertentiemarkt 
in Duitsland terug te dringen. De aandelen van de in juridische zin zelf-
standige buitenlandse kantoren van Haasenstein & Vogler behoorden niet 
tot de transactie. In 1923 verwierf het bureau de meerderheid van de aan-
delen van Haasenstein & Vogler en in 1928 alle aandelen van Daube. Ala 
heeft een aantal gemeenschappelijke gedachten van haar deelnemers in de 
praktijk weten om te zetten. Zo probeerden het Zeitungsverband Nord-
west Deutschland GmbH in Münster en een aantal prominente regionale 
kranten na de Eerste Wereldoorlog tot een vermindering van het aantal 
zelfstandige advertentiebureaus te komen (Redlich, 1935, pp. 100-103). 
Dankzij Ala nam het aantal bureaus daadwerkelijk af. Na de Eerste Wereld-
oorlog werden de activiteiten van Ala verder uitgebreid. In 1923 werd de 
rechtsvorm van Ala die van een naamloze vennootschap (Herrmann, 1937; 
Heuer, 1955).

Na de Eerste Wereldoorlog kon Ala de bui-
tenlandse activiteiten weer met succes opne-
men, zodat zij een bijdrage leverde aan het 
herstel van de Duitse economische relaties met 
het buitenland. Hoewel het advertentiebureau 
niet de beschikking had over buitenlandse filia-
len nam het nog steeds de belangrijkste positie 
in bij de bemiddeling van Duitse advertenties 
in buitenlandse kranten en tijdschriften. Met 
het oog op de buitenlandse activiteiten stelde 
Ala voor de Duitse klanten publicaties samen 
over het perslandschap in de landen waarmee 
ze zaken deed. Men kan hierbij denken aan 
Groot-Brittannië, het Verre Oosten, Finland, 
Scandinavië en Nederland. 

De publicatie over Nederland is getiteld: 
Hollands Presse und die Deutsch-Niederländischen 
Handelsbeziehungen. Het boek uit vermoe-
delijk 1920 beslaat 229 pagina’s en bevat een 
inleiding over de doelstelling van Ala, artike-
len over de Duits-Nederlandse handelsbe-
trekkingen evenals over de Nederlandse pers 
en haar nationale en internationale beteke-
nis. Verder worden de belangrijkste kenmer-

Uitgave van Ala over de Nederlandse pers 
en de Nederlands – Duitse handelsbetrek-
kingen. 
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ken van tal van Nederlandse dagbladen en tijdschriften aangegeven. In 
het voorwoord (p. 10) wordt het volgende over de relatie met Nederland 
gezegd: ‘Während im Osten die politischen Verhältnisse einen geregelten 
Warenaustausch auch heute noch fast bis zur Unmöglichkeit erschwe-
ren, und bei dem langsam wieder beginnenden Verkehr mit unseren Geg-
nern noch viele hemmende Momente aus dem Wege zu räumen sind, ist 
uns Holland heute bereits zu einer leistungsfähigen und verläßlichen und 
überaus wichtigen Brücke nach West-Europa und Uebersee geworden.’ 
De aanleiding voor de publicatie van het boekje was de handel die via en 
met Nederland plaats vond. De publicatie van Ala bleef in Nederland niet 
onopgemerkt. In het Limburgsch Dagblad van vrijdag 19 november 1920 (p. 
2) werd het kort kritisch besproken. Bij de inhoudelijke kwaliteit werden 
kritische kanttekeningen geplaatst, omdat het nogal wat fouten bevatte. 
Zo werden de inwoner aantallen van Heerlen, Harlingen en Heerenveen 
onjuist weergegeven.

Begrippen

De eerste ondernemingen in het advertentiebedrijf hadden de meest 
uiteenlopende aanduidingen, zoals Insertionsagentur, Annoncen-Büro, Inse-
ratenburo, Anzeigenspedition, Agenturgeschäft en Agenturgeschäft für Zei-
tungsannoncen. De aanduiding Annoncen-Expedition voor advertenties 
bemiddelende ondernemingen was aanvankelijk niet gebruikelijk. Zij 
dook voor de het eerst in 1867 op in de bedrijfsaankondiging van de 
door Rudolf Mosse in Berlijn opgerichte Zeitungs-Annoncen-Expedition. 
Vanuit een etymologisch oogpunt wijst het eerste deel van de benaming 
‘Annonce’ op het directe voorwerp van economische activiteit van deze 
ondernemingen. Het tweede deel van de samenstelling, ‘Expedition’, stamt 
af van het Latijnse expedire (vergelijk ‘expeditie’), wat ‘afhandelen’, ‘bedie-
nen’, ‘uitvoeren’ betekent. ‘Expedition’ refereert tevens aan de vroegere 
praktijk van advertentiebemiddeling waarbij in vele gevallen het adverten-
tieorgaan zelf als bemiddelaar tussen adverteerders en publiek optrad. 

Het louter doorsturen van advertenties (expediëren) vormde aanvanke-
lijk het zwaartepunt van de ondernemingsactiviteit. Het werd steeds min-
der belangrijk, terwijl tegelijkertijd een groot aantal andere activiteiten 
aan betekenis won (Piontek, 1956, pp. 44-45). De aanduiding ‘Annoncen-
Expedition’ is in de Duitse advertentiepraktijk steeds zeldzamer geworden. 
Langzamerhand kwam het woord ‘Annoncen-Expedition’ niet meer over-
een met de diensten die aangeboden en de activiteiten die ontplooid wer-
den. De ‘Annoncen-Expeditionen’ ook wel ‘Anzeigenmittler’ genoemd, 
werden uiteindelijk ‘Werbungsmittler’ (Heuer, 1955, p. 60).




