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Hoofdstuk 5 

Advertentiebemiddeling als dienstverlening 
in Nederland

5.1 inleiding

In dit hoofdstuk komt de advertentiebemiddeling als dienstverlening in 
Nederland aan de orde. De volgende subvragen staan hierbij centraal: 

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

ja, waarom?
•	 Welke bureaus speelden een vooraanstaande rol in Nederland? 
•	 Welke werkzaamheden werden door deze bureaus verricht? 
•	 Welke rol speelden individuele personen hierbij?
•	 Welke invloed oefende de overheid in Nederland uit op het adverteren 

en daarmee op de advertentiebureaus?

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een terugblik op de ontwikkeling in 
de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.

5.2 advertentiebemiddeling als dienstverlening in nederland

Voorlopers van het advertentiebureau in Nederland

Het ontstaan van de advertentiebureaus kwam in Nederland niet uit de 
lucht vallen. Vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen boden 
hun diensten aan om als intermediair op te treden voor de plaatsing van 
advertenties in kranten. Voor velen was dit een bijverdienste. Sommigen 
bleven hun diensten aanbieden naast de nieuw ontstane advertentiebu-
reaus. Het betreft hier postdirecteuren, boekhandelaren, agenten van kran-
tenuitgevers (Scheffer, 1981, p. 229), notarissen, makelaars en persbureaus 
(NN, 1930, pp. 5-6; Van Baarle & Hollander, 1946, p. 282).

Alle genoemde beroepsgroepen hadden een bijzondere relatie met 
kranten. Zo speelden postdirecteuren en boekhandelaren een rol bij de 
distributie van de dagbladen. Deze moesten zo snel mogelijk over het land 
of de regio gedistribueerd worden en bij de lezers bezorgd worden, wilde 
het actuele karakter ervan niet verloren gaan: van voorraadvorming kon 
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nauwelijks sprake zijn. Dagbladondernemingen hadden de keuze de dis-
tributie en de bezorging geheel zelf te verzorgen of geheel of gedeeltelijk 
aan derden over te laten. Dit gold zowel bij abonnementen als voor de 
losse verkoop. In de negentiende eeuw was het gebruikelijk de distributie 
voor abonnees buiten de plaats van uitgifte door derden te laten verzor-
gen. Men schakelde hiervoor postdirecteuren en boekhandelaren in. 

Postdirecteuren waren ambtshalve verplicht tot het aannemen van 
abonnementen en advertenties. Volgens Scheffer (1981) is het niet duide-
lijk sinds wanneer de postdirecteuren hiertoe verplicht waren. Hij schrijft 
(p. 229): ‘Al in 1813 was [in ieder geval] het postkantoor in Brielle officieel 
gehouden de Engelse bladen aan alle Nederlandse postkantoren te leveren, 
en wel tegen inkoopprijs plus vijf procent opslag ten eigen bate. In 1814 
en 1815 werden soortgelijke voorschriften uitgevaardigd voor de bladen 
uit Hamburg en Bremen, die werden geleverd via het postkantoor Almelo 
tegen een opslag van vijf en zeven procent. In 1838 werd bepaald, dat 
de Belgische en de via België binnenkomende bladen door het kantoor 
Breda zouden worden geleverd tegen een bedrag van plus vijf procent; dit 
recht ging in 1855 over op het expeditiekantoor Moerdijk.’ 

De mogelijkheid bestond op de postkantoren abonnementen op bin-
nenlandse bladen af te sluiten en advertenties aan te bieden. De uitgevers 
gaven hiervoor kortingen en provisies aan de postdirecteuren. In de eer-
ste helft van de negentiende eeuw kon een Amsterdamse handelaar naar 
een postkantoor stappen en daar een advertentie opgeven voor een krant 
in het gehele land. Na plaatsing van de advertentie werden rekening en 
bewijsnummer aan de postdirecteur toegezonden, die voor incasso van het 
verschuldigde bedrag bij de adverteerder zorgde. Abonnementen konden 
ook op deze manier besteld worden. De betaling ervan liep eveneens via 
de postdirecteuren, die het abonnementsgeld achteraf incasseerden (Van 
Heusden, 1962, p. 62). 

De positie van de postbeambten als bemiddelaar voor de krantenuitge-
ver voor het aannemen van abonnementen werd ondermijnd, doordat het 
staatsmonopolie op de postverzending zich niet uitstrekte tot dagbladen 
en tijdschriften. De concurrentiepositie van de postbeambten verslech-
terde ten gunste van de boekhandelaren, toen het vervoer van een pak 
kranten per spoor goedkoper werd dan per post. Sommige uitgevers kozen 
er daarom voor, een overeenkomst te sluiten met boekhandelaren of agen-
ten aan te stellen. Meteen bij aankomst van de trein werd het pak kranten 
in ontvangst genomen en werden de exemplaren besteld, zelfs op een uur 
dat er geen postbestelling meer zou kunnen plaatsvinden. Het Nieuws van 
den Dag begon daarmee in 1882. Andere kranten, waaronder de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant volgden in 1887 (Hemels, 1969b). Het ene na het 
andere abonnement werd bij de postkantoren opgezegd en overgenomen 
door boekhandelaren en agenten. Ze wisten dit mede te bereiken door de 
verspreiding van prospectussen en door middel van advertenties in plaat-
selijke bladen. Met de advertenties ging het dezelfde weg op. Uitgevers 
gaven aan boekhandelaren, advertentiebureaus en postkantoren vijftien 
procent korting. Ondanks het verzet van de postbeambten, werd hun de 
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bemoeienis met kranten en advertenties in 1890 verboden. Op 1 juli 1890 
werd de verhouding van de posterijen tot de pers door de overheid zoda-
nig herzien, dat de postadministratie zich niet meer bezig mocht houden 
met de colportage van kranten. De uitgevers stelden toen agenten aan, 
voor zover zij dat nog niet gedaan hadden (Hemels, 1969b, p. 222; Hemels, 
1992, p. 64). Hiermee was een belangrijke concurrent van de boekhandel 
uitgeschakeld.

Scheffer (1981, p. 230) geeft een beschrijving over de gang van zake bij 
het Rotterdamsch Nieuwsblad. De uitgever van deze krant liet de distributie 
buiten de stad tot in de loop van de jaren tachtig geheel aan de postkan-
toren en de boekhandelaren over, met uitzondering van enkele plaatsen in 
de naaste omgeving van Rotterdam. In 1887 stelde hij voor het eerst agen-
ten buiten de stad aan omdat hij negatieve ervaringen had met de weder-
verkopers die de relaties meteen verbraken als de omzet een dag tegenviel. 
Daarom koos hij voor het aanstellen van agenten die verantwoordelijk 
waren voor de verspreiding en voor vervangers moesten zorgen, als de 
bezorgers verstek lieten gaan. Na 1890 werd het aantal agenten uitgebreid 
en aan het einde van de eeuw had het Rotterdamsch Nieuwsblad in zo goed 
als alle plaatsen van enige betekenis eigen vertegenwoordigers. Deze tra-
den behalve als distributeur van de krant, ook vaak op als acquisiteur voor 
advertenties én als correspondent voor plaatselijk nieuws en streeknieuws. 
Voor de aangebrachte advertenties kregen ze doorgaans 33 procent kor-
ting op het advertentietarief. Deze agenten stonden in nauwe relatie tot de 
krant, maar ze waren niet rechtstreeks in dienst. 

De rol van boekhandelaren, notarissen en makelaars bij de advertentie-
bemiddeling ligt voor de hand. Boekhandelaren stonden in contact met 
potentiële adverteerders, doordat ze kranten distribueerden. Het doorge-
ven van advertenties werd voor de boekhandelaren aantrekkelijk gemaakt 
door kortingen die de kranten aan hen verleenden op het normale adver-
tentietarief (Scheffer, 1981, p. 223). Het gaat hierbij vooral om familie-
berichten en personeelsadvertenties. Notarissen en makelaars bezorgden 
de bladen advertenties voor veilingen (Van Baarle & Hollander, 1946, p. 
282). De notarissen kregen gewoonlijk twintig à dertig procent korting 
(Scheffer, 1981, p. 233). Maar het personeel van een krant werd ook wel 
ingeschakeld bij het werven van advertenties. Het kon voorkomen dat een 
personeelslid een beloning kreeg voor aangebrachte advertenties. Schef-
fer heeft hiervan een opmerkelijk geval aangetroffen onder het personeel 
van het Rotterdamsch Nieuwsblad. In de aanstellingsbrief van verslaggever 
H.J.M. Nijman (lid van de redactie van 1 januari 1891 tot 1899) werd hij 
aangemoedigd het terrein van de advertentieacquisitie te betreden. Overi-
gens kon een potentiële adverteerder zich natuurlijk ook nog rechtstreeks 
schriftelijk of persoonlijk tot het bureau van de krant wenden om een 
advertentie te plaatsen (Scheffer, 1981, pp. 124-125). 
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Zegelbelasting

Gedurende een groot deel van de negentiende eeuw bestond er ook in 
Nederland een zegelbelasting op dagbladen en daarin geplaatste adverten-
ties. De vraag die in deze paragraaf behandeld wordt, luidt: Welke invloed 
had deze zegelbelasting op het adverteren in dagbladen en daarmee op het 
ontstaan van advertentiebureaus in Nederland? 

Allereerst volgt een beknopte voorgeschiedenis. De belasting op kran-
ten is te herleiden tot de zeventiende en achttiende eeuw. In 1674 had de 
Republiek veel geld nodig voor de oorlog tegen Frankrijk en Engeland. 
Daardoor werd gezocht naar extra inkomstenbronnen. De Staten van Hol-
land en West-Friesland zagen een indirecte belasting op nieuwspapieren en 
andere gedrukte stukken als oplossing. Ook de meeste andere gewesten 
voerden een dergelijke ‘impost op nieuwspapieren’ in. In latere jaren – in 
1691 en 1750 – werden de tarieven verhoogd. De oorzaak van de invoe-
ring van deze belasting moet niet zozeer, zoals in andere landen, gezocht 
worden in politieke, maar meer in fiscale motieven. In Engeland werd 
bijvoorbeeld in 1712 een zegelbelasting ingevoerd om het aantal schimp-
schriften tegen de overheid te beperken. Door een star systeem van privi-
leges en octrooien werd door de stedelijke overheden in de Republiek een 
kwalitatieve, maar ook een kwantitatieve, uitgroei van de pers tijdens de 
zeventiende en achttiende eeuw bemoeilijkt (Hemels, 1969b, p. 11-16).

De advertentiezegelbelasting in de negentiende eeuw kwam dus niet zo 
maar uit de lucht vallen. De familieberichten in de kranten, zoals huwe-
lijks-, geboorte- en overlijdensadvertenties, waren de eerste advertenties 
waarover de overheid belasting ging heffen. Deze advertenties kwamen 
rond 1793 in zwang. Waarschijnlijk zijn de doodsberichten aan de andere 
familieberichten voorafgegaan. Voorheen bestond de gewoonte dergelijke 
kennisgevingen per brief te verzenden of persoonlijk aan te zeggen. 

Toen familieberichten deze plaats innamen, betekende dit dat de schat-
kist minder inkomsten kreeg. Het plaatsen van advertenties leidde tot een 
daling van het aantal per post verstuurde brieven. De briefport kwam sinds 
1 juli 1752 aan het provinciaal bestuur van de provincie Holland toe. Als 
gevolg hiervan besloot het provinciale bestuur van Holland met ingang 
van 1 november 1797 een belasting op familieadvertenties in te voeren. 
De opdrachtgever moest één gulden voor geboorteadvertenties, drie gul-
den voor huwelijksadvertenties en twee gulden voor rouwadvertenties 
betalen. Bovendien dienden twee stuivers zegelrecht betaald te worden, 
die de uitgever aan de fiscus moest afdragen. In 1805 werd deze belasting 
uitgebreid tot alle andere advertenties. Tot 1832 moesten de kranten de 
advertenties op gezegeld papier afdrukken. Dit was in 1805 zo geregeld. 
Vanaf 1832 diende men over iedere advertentie een kwartje belasting te 
betalen. De uitgever berekende dit bedrag door. Er kwamen nog zoveel 
opcenten bij, dat een uitgever in werkelijkheid 34,5 cent moest vragen. 
Dit bedrag werd in de praktijk dan tot 35 cent afgerond.

Het dagbladzegel in Nederland is van Franse herkomst. Op 30 september 
1797 – in de Republikeinse tijdrekening 9 Vendémiaire an VI – voerde het 
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Directoire een ‘timbre extraordinaire’ voor dagbladen, nieuwsbladen, week-
bladen, tijdschriften, plakschriften en speelkaarten in. Op 4 oktober 1797 
werd deze belasting eveneens in de Zuidelijke Nederlanden ingevoerd. In 
de Noordelijke Nederlanden is deze wet in tegenstelling tot die op het 
advertentiezegel waarschijnlijk niet ingevoerd. Toen Nederland op 9 juli 
1810 per decreet bij het Franse Keizerrijk werd ingelijfd, volgde al vrij snel 
de Franse wetgeving, waaronder de zegelwet (1 februari 1814). De Franse 
perswetten bleven na de ondergang van het Keizerrijk bij proclamatie van 
21 november 1813 van kracht. Dit zou zo blijven tot 1 juli 1869 s’ nachts, 
klokslag 12 uur. Ingegeven door overheidstekorten werd de zegelwetgeving 
gedurende de periode van 1813 tot 1869 enige keren herzien. De zegelbe-
lasting werd als een geschikt middel gezien om inkomsten te verwerven. 
Buitenlandse kranten moesten vanaf 1824 een dubbel tarief betalen.

Vanaf het begin is oppositie gevoerd tegen de wetten in verband met 
het dagbladzegel cum annexis. De periode van vóór 1 juli 1869 is dan 
ook de geschiedenis ingegaan als die van ‘de vuile vingers van de fiscus 
op iedere krantenpagina’. Er ontwikkelde zich een strijd om een ideële 
persvrijheid die in 1848 tot stand kwam, en om een economische persvrij-
heid die in 1869 haar beslag kreeg. De afschaffing van de zegelbelasting op 
kranten en advertenties is niet zonder slag of stoot gegaan. Uit vooral con-
servatieve kring werden allerlei argumenten tegen de afschaffing aange-
dragen. De conservatieven vreesden onder meer dat het lezen van kranten 
niet het beste middel was voor de culturele en intellectuele ontwikke-
ling der natie en dat het oppervlakkigheid in de hand zou werken. Verder 
zou de belasting niet zo zeer de oorzaak zijn van het achterblijven van de 
dagblad- en tijdschriftenuitgeverij als tak van economische bedrijvigheid 
in Nederland vergeleken met de titels in het buitenland. De achterstand 
zou in de geringe journalistieke kwaliteit van kranten en tijdschriften in 
Nederland gezocht dienen te worden. De samenhang tussen beide facto-
ren werd genegeerd. Het belangrijkste argument van conservatieve kant 
tegen de vermindering of afschaffing van de zegelbelasting was echter de 
daling van de overheidsinkomsten, ook al werd dit punt niet altijd beklem-
toond of uitgesproken. De schatkist zou een dergelijke financiële aderla-
ting niet toelaten. 

Vanuit liberale kring werd wel gestreefd naar afschaffing. Een tweetal 
pogingen (in 1852 en 1865) van liberale ministers van Financiën misluk-
ten. De roep om afschaffing nam geleidelijk aan toe. Dit culmineerde in 
1867 uiteindelijk in de oprichting van een Anti-Dagbladzegel-Verbond in 
Rotterdam. Deze vereniging ontwikkelde zich tot opinieleider en lobby-
organisatie. De publieke opinie werd wakker geschud en de Tweede en de 
Eerste Kamer werden bestookt met verzoekschriften. Vanaf 11 maart 1869 
werd in de Tweede Kamer beraadslaagd over de afschaffing van de zegel-
belasting en over de verhoging van de accijns op sterke drank ter compen-
satie. Na twee dagen stemden de Tweede Kamerleden met 41 stemmen 
voor en 31 stemmen tegen de afschaffing. De Eerste kamer nam de wet 
op 7 april 1869 aan. De langdurige strijd om de afschaffing is opmerke-
lijk, omdat de inkomsten die de schatkist uit de zegelbelasting verwierf, 
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beperkt waren. De belasting heeft gedurende haar bestaan steeds minder 
dan één procent van de rijksmiddelen uitgemaakt. In het ‘topjaar’ 1868 
was het 0,79 procent (Van der Meulen, 1885, pp. 101-147; Hemels, 1969a, 
1969b, pp. 146-196).

De in 1848 aan de macht gekomen liberalen waren blijkbaar pas in 
1869 sterk genoeg om hun ideeën met betrekking tot de zegelbelas-
ting door te voeren. Hun streven maakte deel uit van een liberale poli-
tiek waarin vooral het economische element een vooraanstaande plaats 
innam. Dit ging ervan uit dat ieder zijn eigen belang het beste kende en 
dit ook het beste wist te bevorderen. Liberalen streefden daarom naar een 
vrije onbelemmerde groei. De staat werd gezien als de som der individuen. 
Ging het de individuen goed, dan ging het ook de staat, de gemeenschap, 
goed. Liberalen hingen dan ook de gedachte van de vrije marktecono-
mie aan. Behalve de economische theorie was vooral de gang van zaken 
in Engeland in hun kring van grote invloed (Van Heusden, 1962, pp. 2-3; 
Janse, 2007).

De zegelbelasting betekende dat de kranten aanzienlijk duurder waren 
dan ze zonder de zegelbelasting geweest zouden zijn. Dit had er in de 
jaren veertig van de negentiende eeuw toe geleid, dat zogenaamde lilliput-
ters (miniatuurpers) ontstonden. Deze waren meestal opgericht als adver-
tentieblaadjes. Ze hadden politiek gezien een oppositioneel karakter en 
waren in de roerige jaren van 1830 tot en met 1849 een middel tot vor-
ming van een politieke opinie. Het was een tijdvak waarin in Nederland 
veel op politiek, sociaal en godsdienstig terrein veranderde. 

De lilliputters konden de zegelwetgeving ontduiken. In de wet van 16 
juni 1832 was bepaald dat drukwerken ongezegeld konden worden uit-
gegeven als ze een kleiner oppervlak dan twee vierkante Nederlandse 
palmen hadden25. Bij de wet van 3 oktober 1843 werd deze vrijstelling 
nog iets verruimd. De lilliputters was echter maar een kort leven bescho-
ren, omdat ze al vrij snel door een wetswijziging werden verboden. Een 
belangrijke bron van bestaan voor veel miniatuurkrantjes vormden de 
inkomsten uit advertenties. Sommige lilliputters waren op politiek ter-
rein vrij onbelangrijk en bleven in hoofdzaak advertentieblaadjes (Hemels, 
1969, pp. 22-26; Schneider & Hemels, 1979, pp 137-139, 176-177).

De ontwikkeling van de Nederlandse pers werd door de zegelbelasting 
ernstig belemmerd. De belastingdruk was gedurende de negentiende 
eeuw opgelopen van bijna 36 procent in 1833, via 42 procent in 1847 
tot 55 procent aan de vooravond van de afschaffing in 1869.26 De hoge 
abonnementsprijzen, ook in de hand gewerkt door de zegelwetgeving, 
weerhielden velen ervan een abonnement op de krant te nemen. Men las 
de krant liever in een ‘courantenleesinrichting’, aan de bittertafel van kof-
fiehuizen en in ‘etablissementen waar gelagen gezet werden’. Dit was een 
voortzetting van de situatie in de achttiende eeuw. Ook bestonden er col-

25 Een palm is een decimeter.
26 Berekend op basis van cijfers van Visser (1953, p. 197). Visser noemt het cijfer van 55 procent. 
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lectieve abonnementen van informele leesgezelschappen. De krant ging 
op het platteland soms in een blikkentrommel van huis tot huis. Verder was 
het mogelijk kranten te huren bij een courantenverhuurder. De adverten-
ties werden vaak aangeplakt op daarvoor bekende plaatsen. De nering-
doenden hielden op deze manier niet alleen het zegelrecht in de zak, maar 
ook een belangrijk gedeelte van de inkomsten van de uitgevers van kran-
ten uit advertenties (Schneider & Hemels, 1979, p. 181). 

De gevolgen van de afschaffing van de zegelbelasting zijn niet te onder-
schatten. De bestaande dagbladen gingen vooruitlopend op de afschaffing 
of met ingang daarvan en soms ook of kort na 1 juli 1869 over tot vergro-
ting van hun formaat en/of een verlaging van de abonnementsprijs. De 
Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) verlaagde de abonnementsprijs bij-
voorbeeld van drie- en dertig tot twintig gulden per jaar. Van de 33 gul-
den was vijftien gulden zegelrecht aan de fiscus toegevallen (Schneider & 
Hemels, 1979, p. 190). Het advertentietarief bleef ongewijzigd (Hemels, 
1969b). Het Algemeen Handelsblad (AH) verlaagde de abonnementsprijs 
van acht gulden per kwartaal in Amsterdam in 1868 tot zes gulden vanaf 1 
juli 1869. De prijs buiten Amsterdam werd verlaagd van negen gulden per 
kwartaal naar acht gulden (-11 procent). Het adverteren werd goedkoper 
gemaakt. De regelprijs voor de eerste zeven regels van advertenties werd 
verlaagd van ƒ 1,75 tot ƒ 1,25. Voor iedere extra regel moest 25 cent extra 
worden betaald. Voor 50 cent per regel kon in de redactiekolommen gead-
verteerd worden. Ook werd het formaat vergroot (Visser, 1953, pp. 195-
197). Andere bladen gingen zonder prijsverhoging dagelijks verschijnen. 
Verder kregen nieuwe kranten een kans. 

De afschaffing van de zegelbelasting die ruimte schiep voor een naar 
verhouding zeer grote prijsverlaging, bracht de krant in de handen van 
veel nieuwe lezers. De oplagecijfers gingen met sprongen omhoog. In 
1870 waren ze ongeveer 22 procent hoger dan het jaar daarvoor. Overi-
gens betekende deze abnormaal grote uitbreiding bepaald niet dat daar-
mee de grens van de mogelijkheden tot expansie bereikt was. Dat de 
vooruitzichten bijzonder rooskleurig waren, kwam duidelijk aan de dag in 
de stijging van het aantal dag- en nieuwsbladen.27 De toename wordt geïl-
lustreerd door grafiek 5.1.

27 De Jonge (1976, p. 223) beweert dat tussen 1872 en 1880 het aantal dag- en nieuwsbladen 
werd verdubbeld en tot 1890 werd verzesvoudigd en dat het aantal in het laatstgenoemde 
jaar dus twintigmaal zo groot zou zijn als in 1850. Deze bewering is gelet op de gegevens uit 
grafiek 1 onjuist.
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Grafiek 5.1 
Aantal dagbladen in Nederland: 1860-1900

Hierin wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het aan-
tal dagbladen voor en na de afschaffing van het dagbladzegel.28 Het aantal 
dagbladen groeide van 47 in 1869 tot 60 in 1870; dit is een toename van 
22 procent. In 1900 telde men 92 dagbladen, wat een groei van 49 pro-
cent ten opzichte van 1869 betekent. De afschaffing van de zegelbelasting 
betekende niet alleen dat de ‘elite‘-pers zich verder kon ontwikkelen. De 
opbloei van de arbeiderspers werd ook pas mogelijk na de fiscale bevrij-
ding van de pers (Brugmans, 1978, p 279). Het zou echter nog tot 1900 
duren, voordat de arbeiders met Het Volk het eerste eigen dagblad kregen 
(Vrankrijker, 1950, p. 124).

Betekende de afschaffing van het dagblad- en advertentiezegel dat het 
aantal advertenties in de dagbladen ineens titels sterk toenam? Gegevens 
over de hele dagbladpers zijn niet beschikbaar. Maar op basis van beschik-
bare gegevens kunnen grote verschillen tussen de dagbladen vastgesteld 
worden. Sommige wisten er niet van te profiteren, terwijl andere hun 
advertentie-inkomsten sterk zagen groeien. De toename van de adver-
tentie-inkomsten bij de NRC29 lijkt nauwelijks beïnvloed te zijn door de 
afschaffing van de zegelbelasting, zoals uit de grafieken 5.2 en 5.3 blijkt. 

28 De grafiek is gebaseerd op Kranenburg (1999, pp. 108-116) Appendix A. Volgens Van Kra-
nenburg heeft een dagblad een vijftal kenmerken (p. 19) namelijk: 
- Dagbladen volgen een dagelijks publicatie schema (zes dagen per week);
- ze zijn beschikbaar voor iedereen die de prijs wil betalen, ongeacht klasse of specifieke 

belangstelling;
- ze publiceren geselecteerd materiaal waarvoor een algemeen publiek interesse heeft, in 

contrast met religieus en/of zakelijke publicaties;
- ze publiceren actuele informatie en 
- ze zijn gericht op een geografisch en taalkundig afgebakende markt voor consumenten 

en adverteerders.
29 De grafieken zijn gebaseerd op cijfers van Scheffer (1981, p. 268) en Hemels (1969b, p. 661).
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Grafiek 5.2 
Advertentie-inkomsten van de NRC: 1864-1889

De toename van de advertentie-inkomsten van de NRC kan als gelijk-
matig getypeerd worden. Van 1864 tot en met 1898 groeide de adverten-
tie-inkomsten met gemiddeld 5,35 procent per jaar. Jaren met een groei 
werden echter ook afgewisseld door jaren met een daling van de adver-
tentie-inkomsten. Zo namen de inkomsten uit advertenties in 1878 ten 
opzichte van 1877 af met 3 procent. In 1890 namen ze met 13 procent af 
ten opzichte van 1889. Ook in de erop volgende jaren tot 1895 daalden 
de advertentie-inkomsten elk jaar. De inkomsten uit advertenties werden 
verder beïnvloed door het prijsbeleid van concurrenten. De NRC moest 
met andere bladen concurreren om de advertentiemarkt. Toen het Rot-
terdamsch Nieuwsblad in 1878 met lagere advertentieprijzen de concurren-
tie aanscherpte, liepen de advertentie-inkomsten van de NRC aanzienlijk 
terug. Voor de abonnementsgelden gold dat niet: de lezersmarkt van beide 
kranten verschilde daarvoor te sterk qua samenstelling. 

Een daling van de advertentie-inkomsten bij de NRC trad ook op, toen 
De Amsterdammer en het Algemeen Handelsblad in 1883 besloten dagelijks 
met twee edities uit te komen. Deze kranten waren kennelijk in staat 
adverteerders door lagere advertentietarieven bij de NRC weg te lokken 
(Scheffer, 1981, pp. 78-80).

De advertentie-inkomsten namen in 1870 slechts met één procent toe 
ten opzichte van het jaar waarin het dagblad- en advertentiezegel werden 
afgeschaft. In 1868 en 1869 waren de advertentie-inkomsten nog met tien 
procent gegroeid. De trend in de groei van de advertentie-inkomsten wijst 
bij de NRC in periode van 1864 tot en met 1898 naar beneden. In 1899 
en 190030 namen de advertentie-inkomsten weer aanmerkelijk toe. Zo was 
die in 1900 vijftien procent ten opzichte van 1899. 

30 Cijfers voor 1898 ontbreken.
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Grafiek 5.3 
Procentuele toename van de advertentie-inkomsten van de NRC ten opzichte van  
het voorafgaande jaar

De verhouding tussen de inkomsten uit advertenties en de verkoop van 
abonnementen en losse nummers van de NRC is tussen 1864 en 1901, het 
eerste en laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn, opvallend gelijk-
matig verlopen. De verhouding schommelt steeds rond de vijftig procent 
voor beide. In 1864 droegen de advertenties voor 49 procent bij aan de 
inkomsten van de NRC; in 1901 was het 50 procent. In de tussenliggende 
periode was het hoogste percentage 53 procent. Het werd in 1889 bereikt. 
Het laagste percentage werd met 47 procent bereikt in de jaren 1883, 
1887, 1893 en 1900.

Uit de voorgaande uiteenzetting kan geconcludeerd worden dat de 
afschaffing van de zegelbelasting op dagbladen en advertenties geen direct 
positief effect heeft gehad op de advertentie-inkomsten van de NRC. De 
inkomsten uit advertenties hielden gelijke tred met de inkomsten uit de 
lezersmarkt van de NRC. Wel blijkt dat de advertentiemarkt zeer gevoelig 
was voor concurrentie van andere bladen (Scheffer, 1981, p. 221). 

Het Algemeen Handelsblad (AH) wist volgens Visser (1953, pp. 178-239) 
wel meteen van de afschaffing van de zegelbelasting te profiteren. Tussen 
1859 en 1868 bedroegen de advertentie-inkomsten gemiddeld ongeveer 
80.000 gulden per jaar. In 1869 leek het dezelfde kant op te gaan. Gedu-
rende de eerste helft van 1869 had het AH 40.000 gulden aan advertentie-
inkomsten. Na de afschaffing van het dagbladzegel op 1 juli 1869 liep dit 
bedrag in de tweede helft van 1869 op tot 152.000 gulden, wat bijna een 
verviervoudiging ten opzichte van de eerste helft van 1869 was. In 1869 
bedroegen de totale advertentie-inkomsten van het AH 192.000 gulden. 
In 1870 vielen ze terug tot 135.000 gulden. Maar in 1881 waren ze al 
weer opgelopen tot 226.000 gulden. 
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In 1833 bedroegen de advertentie-inkomsten van het AH ruim 9 pro-
cent van de totale inkomsten. In 1847 was dit percentage al opgelopen tot 
ongeveer 32 procent van de totale inkomsten. Het was in 1881 toegeno-
men tot ongeveer 52 procent, waarmee de verhouding op een vergelijk-
baar niveau gekomen was als met de NRC. 

Voor Het Nieuws van den Dag (opgericht in 1870) zijn maar enkele cij-
fers met betrekking tot advertentie-inkomsten beschikbaar. Uit de cij-
fers blijkt dat Het Nieuws van den Dag al binnen een paar jaar in staat was 
aanzienlijke bedragen aan advertentie-inkomsten te verwerven. In 1881 
bedroegen ze 218.044 gulden, in 1883 was dit bedrag opgelopen tot 
284.000 gulden en in 1884 tot 295.307 gulden (Hemels, 1969, pp. 664-
666). In 1881 bedroegen de advertentie-inkomsten 48 procent van de 
totale inkomsten. In 1883 liep dit percentage op tot 49 procent. In 1884 
was het bijna 50 procent. Hiermee benaderde Het Nieuws van den Dag de 
verhoudingsgetallen van de NRC en het AH. Het Nieuws van den Dag 
bevatte in 1870 876 advertenties, in 1880 60.492 en in 1893 106.213. 
De oplage van dit blad nam toe van 5200 in 1870, via 25.170 in 1880 tot 
37.000 in 1892 (Scheffer, 1981, p. 268). Een belangrijk verschil tussen de 
NRC en het AH aan de ene kant en Het Nieuws van den Dag aan de andere 
kant was wel dat de NRC en het AH al veel langer bestonden. De NRC 
bestond al vanaf 1844 in Rotterdam en het AH vanaf 1828 in Amsterdam. 
Het Amsterdamse Nieuws van den Dag werd na de afschaffing van het dag-
bladzegel in 1870 in Amsterdam opgericht. In korte tijd wist Het Nieuws 
van den Dag zowel grote groepen lezers als veel adverteerders voor zich te 
interesseren. Het Nieuws van den Dag profileerde zich met succes als een 
goedkope krant die zich richtte op degenen die een krant huurden of 
samen met anderen lazen. Het was een blad dat een landelijke verspreiding 
had en de kleinere ‘gezeten burgerij’ aansprak (Schneider & Hemels, 1979, 
p. 252).

De afschaffing van het dagbladzegel op 1 juli 1869 was een belangrijke 
mijl paal in de geschiedenis van de pers in Nederland. Deze fiscale veran-
dering heeft ertoe geleid dat kranten toegankelijker werden voor steeds 
meer lezers. Dit resulteerde in meer dagbladen en grotere oplagen. De 
koopkracht van de Nederlandse bevolking nam na 1870 toe, waardoor 
kranten en tijdschriften voor steeds meer lezers betaalbaar werden (Van 
Zanden & Van Riel, 2000; Sluyterman, 2003). Het uitbreken van de Frans-
Duitse oorlog in het jaar 1870 leidde verder tot een grote belangstelling 
bij de Nederlandse bevolking voor het nieuws, omdat Nederland lange 
tijd betrokken leek te kunnen raken bij het conflict. Dit zal zeker bijge-
dragen hebben tot de groei van de oplagen van de dagbladen. Zo zag het 
Leidsch Dagblad de oplage toenemen van 180 in 1865, via 280 in 1870 tot 
1850 in 1875. Dit laatste aantal betekende ruim een vertienvoudiging ten 
opzichte van 1865. 

Als gevolg van de grote oplagestijging die zich bij de meeste kranten 
voordeed, werd het voor de bestaande adverteerders aantrekkelijker de 
frequentie van de plaatsing van hun advertenties te vergroten of om gro-
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tere advertenties te plaatsen. Door het succes van deze adverteerders gesti-
muleerd, begonnen ook andere bedrijven, waaronder verzendhuizen uit 
het buitenland en uit Nederland, de waarde van het adverteren in de dag-
bladen beter te beseffen (Van Heusden, 1962, pp. 4-5). Het effect van de 
afschaffing van de zegelbelasting op de toename van het aantal advertenties 
is minder direct dan bij de toename van het aantal dagbladen het geval 
was. Bij sommige bladen zoals de NRC is het niet merkbaar, zoals uit de 
voorgaande uiteenzetting blijkt. De NRC reageerde op een andere manier 
op de afschaffing van het dagbladzegel dan het AH. Toen het dagbladzegel 
afgeschaft werd nam de NRC vooral maatregelen die gunstig waren voor 
de lezers, en wel door de abonnementsprijs te verlagen en de omvang van 
het blad te vergroten. Maatregelen om extra advertentie-inkomsten te ver-
werven door de regelprijs van advertenties te verlagen werden niet geno-
men. De NRC verwierf bij de afschaffing van het dagbladzegel al ongeveer 
vijftig procent van de inkomsten uit advertenties. Het AH wist de afschaf-
fing van de zegelbelasting te verzilveren door de belastingverlaging voor 
een deel door te geven aan de lezers en aan de adverteerders. Het aandeel 
van de inkomsten uit advertenties in de totale inkomsten liep op tot een 
vergelijkbaar niveau als bij de NRC, namelijk tot ruim vijftig procent. Het 
Nieuws van den Dag wist binnen enkele jaren na haar oprichting in 1870 
ook in de richting van de vijftig procent te groeien.

Geconcludeerd kan worden dat de afschaffing van de zegelbelasting op 
dagbladen en advertenties heeft bijgedragen tot het creëren van gunstige 
randvoorwaarden voor adverteerders om dagbladen als reclamemiddel te 
gaan inzetten. 

De advertenties gingen een steeds grotere bron van inkomsten vormen 
voor de kranten en ook voor de boekhandelaren. Waarschijnlijk zijn de 
eerste advertentiebureaus in Nederland langs deze weg uit de boekhandels 
ontstaan. Ze hebben geprofiteerd van een gat in de markt. Met de ontwik-
keling van de industrie en de groei van de reclame voor industriële bedrij-
ven met producten en dan wel in het bijzonder merkartikelen, waarvoor 
over het gehele land reclame gemaakt moest worden, groeide de behoefte 
aan reclame via dag- en nieuwsbladen. Daarmee namen de mogelijkheden 
voor advertentiebureaus toe (Hermens, 1949, pp. 103-119). 

De eerste advertentiebureaus in Nederland

De in 1804 begonnen Rotterdamse boekhandel Wijt en Zoonen had in 
1826 patent verkregen, dat ook voorzag in het optreden als advertentie-
kantoor. Het aanvragen van patent betekende dat een bedrijf het recht 
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kreeg om zijn bedrijf uit te oefenen als men belasting betaalde.31 
Over Wijt en Zoonen als advertentiebureau is verder weinig bekend, 

maar in de Officiële lijst van erkende advertentiebureaux wordt Wijt en Zoo-
nen van 1920 tot en met 1940 vermeld, zodat het waarschijnlijk is dat dit 
bedrijf de werkzaamheden als advertentiebureau in ieder geval vanaf 1826 
tot en met 1940 is blijven verrichten.32 Verder staat in het Rotterdamsch 
Nieuwsblad van 31 maart 1937 (p. 4) een personeelsadvertentie waarin Wijt 
en Zonen aangeeft dat reflectanten hun reactie naar hun kantooradres 
kunnen opsturen. Op 23 mei 1940 adverteerde het Rotterdamsch Nieuws-
blad in zijn eigen uitgave van die dag dat het advertenties aanneemt bij 
hoofdagentschappen. Het publiek kon zich ook wenden tot een twaalftal 
advertentiebureaus, waaronder Wijt en Zonen, dat toen gevestigd was op 
de Pieter de Hooghweg 111.33

31 De belasting was op 2 december 1805 door minister Isaäc Jan Alexander Gogel (minister 
van Financiën onder Rutger Jan Schimmelpenninck) ingevoerd. De afschaffing van de gil-
den werd ermee bezegeld en er werd een inkomstenbron voor de centrale overheid mee 
gecreëerd. (Klep, Lansink en W.F.M. Terwisscha van Scheltinga, 1985) Het patentrecht luidde 
de geschiedenis van de inkomsten-belastingen in Nederland in. Ter bekostiging van de 
uitgaven van de net afgelopen oorlog en de bezetting door Napoleon werd in 1813 het 
Plan ter verkrijging van Middelen gelanceerd. Hieruit vloeide in 1816 de Ordonnantie van 
het regt op patent voort. Deze regeling had tot gevolg dat er voor het eerst belasting zou 
worden geheven over inkomstenbronnen van een individu en niet over al zijn bezittingen. 
Op grond van deze ordonnantie was men niet vrij in het uitoefenen van elk beroep of 
bedrijf. Daartoe moest men voorzien zijn van een patent waaruit bleek dat men de vereiste 
bevoegdheid bezat. Dit patent moest jaarlijks worden aangeschaft en daarmee was tevens 
de jaarlijkse belasting voldaan. Gezien de uitdrukkingen in de wet van 1819, zou men kun-
nen denken dat het patentrecht een betaling was voor een vergunning om iets te mogen 
doen. Sprenger van Eyk heeft dit in zijn boek, De rijks- en de gemeentebelastingen in Nederland, 
’s-Gravenhage, 1891, echter zeer duidelijk weersproken. Hij benadrukte het belastingkarak-
ter van het patentrecht, als hij schrift: ‘(…) Van eene vergunning als bedoelde kan toch kwa-
lijk sprake zijn: waar als regel geldt, dat ieder, die gelieft aan te melden, een patent krijgt voor 
wat hij wil; dat men zonder het gekregen te hebben toch reeds kan handelen als had men 
het; dat geene handeling belet wordt op grond van niet opvolgen der bepalingen van het 
patentrecht; uitdrukkelijk bepaald is, dat als men krachtens de wet niet reeds bevoegd was 
iets te doen, men door het patent de bevoegdheid niet krijgt; (…).’ 

Een kenmerk dat het patentrecht al bij zijn invoering droeg, was het principe van de 
uitsluitingen en vrijstellingen: sommige beroepsgroepen werden geacht een zo gering 
inkomen te hebben of zo veel aan andere belastingen bij te dragen, dat zij niet aan het 
patentrecht onderworpen dienden te worden. (Klep, Lansink en W.F.M. Terwisscha van 
Scheltinga, 1985) Voor Wijt en Zoonen gold dit kennelijk niet.

In 1893 werd de belasting op de bedrijfsinkomsten en andere inkomsten ingevoerd. Hier-
mee kwam het patent te vervallen. Zie ook: G. Collenteur, T. Dankert en W. Terwisscha van 
Scheltinga. (1982). ‘Patentbelasting en economische structuur, Leeuwarden 1870-1890’. In: 
Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek 45, pp. 114-153.

32 De gegevens van 1919 tot en met 1940 zijn afkomstig van Sijthoff’s Adresboek voor den Boek-
handel en aanverwante vakken. De naamgeving van Wijt en Zoonen wijzigde in Wijt en Zonen, 
waarschijnlijk onder invloed van nieuwe spellingsregels.

33 De andere advertentiebureaus die genoemd worden zijn: Benjamin (Zwart Janstraat 
45), Betcke (Raadhuislaan 77, Hillegersberg), Braun (Schiekade 121), Bril (Mathenes-
serlaan 314), Cossee (Kleiweg 21a, Hillegersberg), Gevers (Zaagmolendrift 35), Knol (St 
Mariastraat), Leerdam (Schied 41), De Schakel (Schiekade 10), Staal & Co (Statenlaan 59, 
Hillegersberg), Studio (Middellandstraat 100), Wijt & Zn (Pieter de Hooghweg 111) (Rot-
terdamsch Nieuwsblad, 23 mei 1940, p. 7). 
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Het eerstvolgende advertentiebureau werd na Wijt en Zo(o)nen door 
Henricus Nijgh Sr. opgericht. Over het moment waarop dat is gebeurd, 
bestaat onduidelijkheid. Op 1 januari 1837 was Nijgh een boekhandel 
begonnen in de Bezemmakersteeg in Rotterdam (Soeterboek & Van-
derhoek, 1981-1988).34 In de Rotterdamsche Courant van 25 januari 1837 
verscheen de eerste advertentie, die geplaatst werd via boekhandelaar H. 
Nijgh. De tekst ervan luidt als volgt: ‘Te huur, tegen primo April of eerder, 
Twee met smaak aangelegde en met exquise Vruchtbomen beplante TUI-
NEN, hebbend spatieuse Koepels en een alleraangenaamst Uitzigt over de 
Landerijen; als mede voor een a twee Heeren Twee zeer net GEMEU-
BILEERDE KAMERS, met of zonder den Kost. Te bevragen bij den 
Boekhandelaar H. Nijgh, E, no 356’ (Adformatie, 6 november 1980). Uit 
de advertentie kan niet worden afgeleid dat al van een advertentiebureau 
gesproken kan worden. Het lijkt er eerder op dat Nijgh in 1837 nog een 
gewone boekhandel had, die ook advertenties van zijn klanten aannam 
voor plaatsing in de gewenste kranten. 

Nijgh wenste een weekblad uit te geven. Dit werd mogelijk door een 
samenwerking aan te gaan met drukker A. Wijnands. Op 13 augustus 1843 
verscheen het eerste nummer van het Rotterdamsch Staatkundig, Handels-, 
Nieuws en Advertentieblad. Door een lening af te sluiten kon Nijgh met 
ingang van 1 januari 1844, in plaats van het weekblad, drie keer per week 
de Nieuwe Rotterdamsche Courant laten verschijnen (Schneider & Hemels, 
1979, pp. 156-158). 

In 1846 werd het advertentiebureau opgericht (Van Dam, 23 april 
2009). Van Ditmar was in 1846 overigens nog niet van de partij. In 1864 
associeerde Nijgh zich met de drukker W.N.J. van Ditmar, waarna het 
bureau onder beider naam werd voortgezet. Dit had geen gevolgen voor 
de manier waarop het bureau functioneerde. Nieuw was dat men voor 
een dertigtal bladen in België, Frankrijk en Duitsland het agentschap aan-
vaardde. In die tijd adverteerde het bureau, dat toen in de Wijnhaven in 
Rotterdam gevestigd was, op de volgende wijze voor zichzelf: ‘Geopend 
van 9 ure ’s morgens tot 9 ure ’s avonds voor het aannemen van adverten-
tiën voor Binnen- en Buitenlandse bladen.’ Hermens (1949, p. 376) veron-
derstelt dat de scheepvaartadvertenties die in de bladen van verschillende 
plaatsen in het land moesten verschijnen, aanleiding hebben gegeven tot 
het ontstaan van het bureau van Nijgh & Van Ditmar. 

Het nut van het bureau in die dagen wordt duidelijk geïllustreerd door 
de vermelding: ‘Eén afschrift is voldoende, onverschillig voor hoeveel bla-

34 Over de ontstaansdatum van het advertentiebureau verschillen de meningen. Schneider 
& Hemels (1979, p. 202) noemen 1837 als begindatum. Soeterboek & Vanderhoek (1981-
1988, ongepagineerd) geven 1844 als begindatum voor het advertentiebureau. Ze hebben 
er wel twijfels over, want ze merken hierover het volgende op: ‘Over de juistheid van 1844 
bestaat bij ons enige twijfel. Nijgh Reclame in Rotterdam (1983) verstrekte ons een foto-
grafie van de geschreven overeenkomst tussen enerzijds Nijgh & Van Ditmar en P. Kouwe-
naal anderzijds betreffende de vestiging van een filiaal in Amsterdam (Kalverstraat) in 1881. 
In die acte staat vermeld dat Kouwenaal zich verplichtte aan de voorgevel van zijn pand 
boven de deur een fraai bord te plaatsen waarop met flinke in het oog lopende letters wordt 
geschilderd: Algemeen Advertentiebureau van Nijgh & Van Ditmar, opgericht in 1846.’
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den zij opgegeven wordt’. Nijgh & Van Ditmar pachtte bij collega-uitge-
vers een aantal pagina’s en verkocht die door aan adverteerders. Wie in 
de NRC adverteerde kreeg het aanbod tegen een kleine extra betaling 
dezelfde advertentie ook in andere kranten te laten verschijnen. Nijgh & 
Van Ditmar zorgde voor het doorgeven van de vaak met de hand geschre-
ven kopij van die advertenties (Soeterboek & Vanderhoek, 1981-1988; 
Adformatie, 6 november 1980). Van adviezen over tekst, vormgeving of 
mediakeuze was geen sprake. Wel drong het besef door dat gericht adver-
teren zinvol zou kunnen zijn. 

Het tweetal in Rotterdam richtte in 1877 het advertentieweekblad De 
Aankondiger (oplage 8.500) op, waarin men in rubrieken kon adverteren. 
Het blad werd toegezonden aan de sectoren handel, overheid en bedrijfs-
leven en ter lezing neergelegd in spoorwegstations, kajuiten van stoombo-
ten die diensten onderhielden, sociëteiten en hotels. Het advertentietarief 
bedroeg 15 cent per regel (Adformatie, 6 november 1980; Van Heusden, 
1962, p. 135).

Het Amsterdamse kantoor van Nijgh & Van 
Ditmar dateert van 1881. In dat jaar werd het 
pand Kalverstraat 2 betrokken. Na enkele ver-
huizingen, onder andere naar Rokin 2, werd 
in 1916 een kantoor aan de Nieuwezijds Voor-
burgwal geopend. De historische band met de 
NRC bleek nog uit het feit dat het pand met 
dit dagblad werd gedeeld. Overigens werd dit 
contact na de Tweede Wereldoorlog verbroken.

Nijgh & Van Ditmar gaf in 1874 en 1887 
een catalogus uit, waarin binnenlandse dag- en 
weekbladen, en buitenlandse vak- en andere 
bladen vermeld worden. In 1887 laat de onder-
neming verder weten pachter te zijn van ‘de 
afdeeling Advertentiën van de “Nederlandsche 
Financier”, Dagelijksche Beurscourant’. Ook 
exploiteert zij de ‘Publiciteit in de Tramwagens 
der “Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij”’. 
Ze beschikten over correspondenten in ‘Parijs, 
Londen, Brussel, Keulen, Rome, St. Petersburg, 
Warschau, Genève, Batavia, enz.’ Andere adver-

tentiebureaus boden eveneens dergelijke catalogi aan. Genoemd kunnen 
worden: Haasenstein & Vogler in 1890, Scheltema & Holkema’s Adverten-
tie-Bureau in 1905, De La Mar in 1912, Staal & Co in 1920 en 1923 en 
Wiering’s Advertentie Bureau in 1938. Nijgh & Van Ditmar gaf verder de 
Persgids uit (1916, 1925 en 1926). In De Reclame (november 1923) werd 
het belang van dergelijke catalogi aangegeven. Aanleiding was het ver-
schijnen van de krantencatalogus van Staal & Co. Dergelijke uitgaven zou-
den voor de vakman onontbeerlijk zijn, ‘want dagelijksch staat hij voor de 
vraag: welke kranten verschijnen in een zekere stad, landsdeel of provincie, 
welke vakbladen zijn er op zeker gebied in binnen- en buitenland.’ 

Catalogus van alle binnenlandsche dag- en 
weekbladen, benevens opgave van de voor-
naamste buitenlandsche vak- en andere bla-
den, in 1887 uitgegeven door het Algemeen 
Advertentie-Bureau van Nijgh & Van Ditmar.



127

Tot in de jaren tachtig van de negentiende eeuw bleef Nijgh en Van Dit-
mar het enige bureau van betekenis. Ook in Amsterdam bestond vóór 
1880 geen bureau met een breed pakket. Hermens (1949, p. 377) noemt 
naast Nijgh & Van Ditmar, Dusault in Rotterdam en Thieme in Arnhem. 
Thieme noemde zich na enige jaren weer als vanouds boekhandel.35 Verder 
heeft W.K. Kien in de jaren na 1870 een advertentiebureau gehad in Arn-
hem. Hij plaatste in deze tijd advertenties in kranten, waarin hij zijn dien-
sten aanbood. Er vond een eerste vorm van serviceverlening plaats in de 
vorm van het aanbieden van gratis vertalingen (Van Heusden, 1962, p. 135).

In 1880 blijkt plotseling een aantal nieuwe 
advertentiebureaus opgekomen te zijn. Het 
gaat om het Advertentiebureau P. van Her-
waarde, B.H. Blankenberg jr, Ellerman Harms 
en Co, Seyffardt’s Centraal Annoncenbureau 
en het Algemeen Advertentiebureau A. de la 
Mar Azn. In de jaren tachtig zijn er nog ver-
schillende bijgekomen, namelijk: Van Duijl, 
Den Ouden, Barg en Meerkotter (Hermens, 
1949, p. 378). Meerkotter werd in 1887 opge-
richt. In het Algemeen Handelsblad van 31 okto-
ber 1887 laat J. Woldering van het gelijknamige 
Algemeen Advertentiebureau in een adver-
tentie weten, zijn bureau overgedaan te heb-
ben aan W. Meerkotter. Daaronder deelde de 
nieuwe eigenaar het volgende mee: ‘Mij aan 
bovenstaand referend, neem ik beleefd de vrij-
heid mijn Advertentiebureau onder de firma 
W. Meerkotter (voorheen J. Woldering), Hand-
boogstraat no 9 (vlak bij het Spui) in uw wel-
willendheid aan te bevelen, U de verzekering 
gevende, dat ik èn wat spoed èn wat gunstige prijzen aangaat, alles zal doen 
om uwe goedkeuring in zake uwe publiciteit in de Amsterdamsche en 
andere Bladen te verwerven. In beleefde opwachting verblijf ik. Hoogach-
tend, Wel-Edele Heer, Uw Dienaar, W. Meerkotter.’36

35 H.W. Dusault was in 1878 courantenverhuurder geworden. Hij heeft onder meer het Rot-
terdamsch Nieuwsblad verhuurd voor dertig cent per maand. Scheffer (1982, p. 217) maakte 
uit de (Rotterdamse) adresboeken op, dat tussen 1875 en 1900 van jaar tot jaar vijf à zeven 
krantenverhuurders in Rotterdam werkzaam zijn geweest. Hij vond de volgende namen: P.F. 
van den Ende, H.W. Dusault, A.N. Fortanier sr., A.C. van Ginneken, J.D. Kersten, F. Nuyen, J. 
Kruisifix en J. Prins. 

36 In Adformatie (6 november 1980, p. 94) wordt verder over Meerkotter het volgende gemeld: 
‘Toen Meerkotter in 1928 overleed en zijn vrouw samen met de heer Pino de zaak voort-
zette raakte het bureau al gauw in financiële problemen. Als direkteur traden achtereenvol-
gens Lammers, Van der Sluys en Mohr op. (…) Het in de problemen geraakte bedrijf werd 
in 1932 door Staal Publiciteit in Rotterdam overgenomen.’ 

Alexander de la Mar (1830-1909) Reuter-
agent in Nederland. De foto werd gepubli-
ceerd in Sartory (1955).
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Het advertentiebureau De la Mar

Het advertentiebureau De la Mar kwam voort uit activiteiten rond de 
Amsterdamse effectenbeurs. Alexander de la Mar37 was van 1866 tot 1893 
directeur van de Nederlandse afdeling van Reuters Telegram Company.38 
Hij kwam op de beurs om informatie voor het persbureau Reuters te ver-
zamelen. Daarnaast onderhield hij met een aantal bladen contact voor de 
levering van berichten. Zo ontstond het idee zijn diensten aan te bieden 
aan bankiers en effectenhandelaren voor de verzending van advertenties 
over de uitgifte van geldleningen en andere financiële zaken. In 1874 

37 Over de familie de la Mar valt het volgende op te merken:
De Nederlandse stamvader was Masahod de la Mar (1750-1836). Masahod was van 

Marokkaanse afkomst. Hij kwam uit Mogador, het tegenwoordige Essaouira, een kustplaats 
ten westen van Marrakech in Marokko. De familie De la Mar was van Sefardisch Joodse 
afkomst. In 1775 vestigde Masahod zich in Amsterdam, toen hij een aanstelling als ambas-
sadeur bij de Verenigde Nederlanden kreeg. In 1780 huwde hij Rachel Mendes da Costa. 
Samen kregen ze zeven kinderen. 

Eén van de zonen van Masahod, Abraham de la Mar (1787-1869), was commissionair 
in effecten. Hij adviseerde klanten op de beurs en bemiddelde bij de aan- en verkoop van 
effecten. Hij huwde in 1812 met Ester Lopes Colaço. In 1814 werd het eerste kind, Maxi-
miliaan, geboren. In 1828 overleed zijn echtgenote en bleef hij achter met negen kleine 
kinderen. Het oudste kind Maximiliaan was pas veertien jaar. Abraham was 42 en trouwde 
het jaar erna met de veertien jaar jongere Ester de Vita, die voor zijn kinderen zou zorgen. 
Met haar kreeg Abraham nog eens acht kinderen. Het oudste kind met zijn tweede vrouw 
was Alexander. 

Alexander (1830-1909) groeide op in een welvarend gezin. Hij huwde achtereenvolgens 
de zussen Marianna en Johanna de Vita. Alexander trad in de voetsporen van zijn vader en 
werd commissionair op de beurs. Toen Alexander 24 jaar was begon hij met het bewerken 
van telegrammen voor kranten. Van 1860 tot 1865 leidde hij samen met Salvador de Vita 
een vennootschap voor commissiehandel. In 1856 was Alexander getrouwd met Marianne 
de Vita, de zus van zijn compagnon en dochter van een commissionair. Twee jaar later, in 
1858, werd Abraham geboren. Financieel ging het Alexander voor de wind.

Abraham Paulus de la Mar (1858-1929) is op 24 juni 1858 in Amsterdam geboren als 
zoon van Alexander de la Mar en Marianne de Vita. Abraham groeide als enige jongen naast 
vijf jongere zusjes op in een welgesteld gezin. Zijn ouders behoorden tot de Portugees 
Israëlitische gemeente. Abraham trouwde op 23 augustus 1882 in Amsterdam met Anna 
Sophia Colaço. In 1885 kreeg de inwonende dienstmeid Geertruida Braudigom een doch-
tertje, dat ze Geertruida noemde. De vader was onbekend. Abraham en Anna adopteerden 
de kleine Geertruida. Het jaar erna werd hun eigen dochter Marianna Nicolette geboren.

Abraham de la Mar was van Joodse afkomst. De Joden waren altijd een geïsoleerde 
gemeenschap geweest. Ze waren een herkenbare minderheid en vermenging met bijvoor-
beeld christenen was in de achttiende eeuw nog ondenkbaar. Na de Franse Revolutie en de 
Verlichting begon het isolement langzamerhand af te nemen. Joden raakten geïntegreerd 
in de gemeenschap en ook trad bij hen secularisatie op. Verder stapten Joden over naar een 
andere kerkelijke richting. Rond 1900 werd het hele gezin van Abraham gedoopt in de 
Rooms-Katholieke Kerk. Namens de paus kreeg Abraham voor zijn vele verdiensten op 
maatschappelijk en kerkelijk gebied de orde van Gregorius de Grote uitgereikt.

In 1903 werd pleegdochter Geertruida achttien jaar. Ze veranderde haar achternaam in 
Roghe. Tien jaar later, in 1913, trouwde zij met Willem Grollenberg. Het echtpaar kreeg zes 
kinderen. In hetzelfde jaar, op één oktober, werd Willem medevennoot van het advertentie-
bureau N.V. De la Mar.(zie http://delamar.bntours.nl/)

38 Algemeen Handelsblad, 16 december 1909. Rouwadvertentie bij het overlijden van Alexander 
de la Mar. Zie ook Baggerman en Hemels (1985) en Hemels (2010) over de voorgeschiede-
nis van de persbureaus.
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richtten Alexander en zijn partner Salvador de Vita het Financieele Adver-
tentie Bureau De la Mar en De Vita op.39 Enkele decennia later zou M.S. 
Vaz Diaz op een vergelijkbare manier met een advertentiebureau begin-
nen.40

Abraham de la Mar, de zoon van Alexander, 
voelde zich ook tot het advertentievak aange-
trokken. En hoewel zijn vader liever gezien had 
dat hij in dienst was getreden van het agent-
schap van Reuter, richtte hij zijn aandacht 
vooral op het adverteren. In 1873 kwam hij op 
vijftien jarige leeftijd bij zijn vader in dienst.41 
Pas in 1880 zou hij de leeftijd bereiken waarop 
hij wettelijk gerechtigd was een advertentie-
bureau te beginnen. Totdat hij de leeftijd van 
21 jaar had bereikt, exploiteerde Abraham een 
bureau voor het plaatsen van ‘advertenties’ in 
spoorwegrijtuigen. Hij deed dat op naam en 
het patent van zijn oom Herman de la Mar die 
in Brussel Reuter en Havas vertegenwoordig-
de.42 De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat-
schappij verleende voor deze reclameactiviteit 
van De la Mar junior een vergunning tegen de 
betaling van een pachtsom. De dienstverlening 
van Abraham de la Mar hield in dat hij over-
dag advertentie-opdrachten binnenhaalde. De 
oogst aan advertenties werd ’s avonds, als de treinen niet reden, in de rij-
tuigen aangebracht. De reclameteksten waren daarvoor van te voren op 
karton geplakt. Het aanbrengen van de advertenties werd bemoeilijkt door 
de slechte verlichting op de spoorwegemplacementen. Daarnaast werd de 
beschikbare tijd beperkt doordat de treinen overdag reden en pas ’s avonds 
in Amsterdam terugkeerden. Het bedrijfje floreerde, zodat er personeel 
aangenomen werd, zowel voor het werven van de advertenties als voor het 
plaatsen ervan in de rijtuigen.

39 In het gedenkboek NN, Een halve eeuw advertentiebureau (1930) van De la Mar staat op 
pagina 6 een nota afgebeeld van A. de la Mar te Amsterdam. Het is een rekening van De 
Telegraaf waaruit blijkt dat De la Mar ƒ 68,70 aan deze krant betaald heeft voor de plaatsing 
van advertenties. Hij kreeg hierbij 20 procent rabat. Oorspronkelijk was de prijs ƒ 85,88. De 
nota is gedateerd op oktober 1874. 

40 M.S. Vaz Diaz was op 11 mei 1904 met het Persbureau M.S. Vaz Dias begonnen. Om met 
mogelijke klanten in contact te komen liet Vaz Dias het pand, waar een potentiële adverteer-
der zaken deed, fotograferen. Hij liet een prentbriefkaart van de foto maken en stuurde deze 
dan met een wervende tekst, gedrukt aan de adreskant, aan de bewuste persoon of firma toe. 
Men kon dan extra kaarten bestellen en gebruik maken van de diensten van Vaz Dias. Hoe 
groter de bestelling was, hoe lager de kosten per kaart waren. Vaz Dias beloofde de ‘hoogste 
korting’ en ‘oorspronkelijke ideeën’. Het advertentiebureau plaatste de advertenties in alle 
binnen- en buitenlandse dag-, vak- en weekbladen. Indien dat gewenst werd, konden ook 
illustraties worden ontworpen (Hemels, 1983, p. 22).

41 Meer Baet, 1929, pp. 138-139.
42 De oprichtingsdatum is niet bekend. 

Abraham de la Mar (Amsterdam 24 juni 1858 
- Amsterdam 15 april 1929) oprichter van De 
la Mar. De afbeelding werd geschilder door 
B. van Vlijmen (Sartory, 1955).
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Op 5 november 1880 bereikte Abraham de leeftijd van 21 jaar en richtte 
hij het Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn op. Op 20 novem-

ber 1880 werd het patent verleend.43 De jonge 
ondernemer wilde zich, anders dan zijn vader 
en diens compagnon, bezig gaan houden met 
alle soorten advertenties. Het bureau voor 
spoorwegadvertenties bleef onder de naam J.C. 
van der Waag voortbestaan na de oprichting 
van de nieuwe firma. Het hield echter op te 
bestaan toen de Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij het adverteren in haar treinen 
niet langer toestond en de vergunning introk. 
Wanneer dit het geval was is niet bekend. Het 
advertentiebureau De la Mar begon aan de 
Amsterdamse Spuistraat op een bescheiden 
kamertje: een vertrek in zijn vaders kantoor.44 

De advertentiebureaus hielden zich bezig 
met wat advertentiekruierij genoemd wordt. 
Men verzamelde teksten voor advertenties 
van adverteerders en zorgde dat deze bij de 
gewenste kranten terecht kwamen. De kor-
ting die de kranten gaven, was het loon voor 
de moeite. Van het doorgeven van korting op 

de advertentieprijzen aan adverteerders was in 1880 nog geen sprake. De 
enige dienstverlening die De la Mar verleende, bestond in het wijzen op 
het voordeel dat de adverteerder zou ondervinden, wanneer een adver-
teerder zijn advertentie slechts één maal hoefde te schrijven. Vervolgens 
zou De la Mar zorgen voor doorzending, ongeacht in hoeveel bladen 
geadverteerd moest worden (NN, 1930, p. 9; Sartory, 1955, p. 11).

Een eigen drukkerij voor De la Mar

De behoefte om meer hulp aan adverteerders te verlenen, leidde tot de 
wens van een eigen drukkerij voor het zetten van modeladvertenties. 
Hoewel de zetterijen van de kranten bereid bleven advertenties te zet-
ten, kwam het meermaals voor dat de tekst voor emissieadvertenties pas 
na beurs door de betrokken bankiers vastgesteld werd. Van een dergelijke 
advertentie moest eerst een proef geleverd worden. Na de fiattering van 
deze proef moesten de afdrukken nog dezelfde avond naar de provinci-
ale bladen gezonden worden, zodat de advertentie nog de volgende dag 
in de kranten verscheen. Op dergelijk werk ‘à la minute’ waren de kran-
tenzetterijen vooral bij wisseling van de dag- en nachtploegen niet inge-

43 NN, 1930. Op pagina 7 staat een afbeelding van de aanvraag van het patent. De tekst luidt: 
‘Ontvangen van A. de la Mar het aangifte biljet no 715 voor het regt van patent voor het 
dienst jaar 1880/81 als houder van annonce bureau voor het plaatsen van advertentiën te 
Amsterdam den 20 Nov. 1880. De ontvanger der Direkte Belastingen, Fruitier de Talam.’

44 Meer Baet, 1929, pp. 138-139.

Reclame voor De la Mar en De Vita in spoor-
wegrijtuigen (Sartory, p. 13).
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steld. De la Mar besloot in 1891 tot de aankoop van het materiaal van een 
bestaande drukkerij, inclusief een met de hand te bedienen klap-pers voor 
het maken van proeven. B. Overbeek werd aangesteld in de drukkerij.

Aanvankelijk was het gebruikelijk advertenties samen te stellen uit zeer 
veel verschillende lettersoorten. De gedachte was dat daarmee de meeste 
aandacht werd getrokken. De provinciale bladen waren meestal in staat de 
mengelmoes van lettersoorten na te zetten, waardoor de advertenties in de 
verschillende bladen er ongeveer gelijk uitzagen en een zelfde ruimte in 
beslag namen. Naderhand werd gebruik gemaakt van de stereotypie-tech-
niek waardoor het mogelijk werd, van een in de huisdrukkerij van De la 
Mar in lood gezette advertentietekst bij de firma Roeloffsen en Hübner 
een ‘stype’ te laten vervaardigen. Deze stypen werden als vrachtgoed per 
spoor aan kranten buiten Amsterdam verstuurd of bij Amsterdamse kranten-
uitgeverijen bezorgd. Stypen die herhaaldelijk gebruikt dienden te worden, 
werden verhard (‘gegalvaniseerd’) om te voorkomen dat ze te snel afsleten. 
Bij het overgrote deel van de provinciale kranten kwam de rotatiedruk vóór 
1900 nog niet voor, zodat de stypen eenvoudig samen met het overige zet-
sel in de paginavorm geplaatst werden, waarna een nummer per blad van 
twee of van vier pagina’s op de snelpers afgedrukt kon worden. Een ander 
voordeel van de stypen was dat de op de huisdrukkerij gezette adverten-
ties desgewenst meer tekst konden bevatten dan bij de kranten mogelijk 
was, door gebruik van een andere typografie. De geïllustreerde advertentie 
bood een andere mogelijkheid om klanten te winnen. Een illustratie had 
echter nog al wat voeten in aarde. Zij moest eerst in Oost-Indische inkt 
getekend worden en daarna door een houtgraveur in een blokje palmhout 
worden gesneden. Daarna was dit blokje geschikt om hetzij in de druk-
vorm te worden geplaatst, hetzij als stype te worden vermenigvuldigd, 
zodat het ongeveer gelijktijdig in verschillende drukkerijen gebruikt kon 
worden. Toen de gewoonte van ‘versierde’ advertenties begon toe te nemen 
werd door De la Mar een houtgraveur in dienst genomen in de persoon 
van een zekere Haechler. Deze bleef verscheidene jaren in dienst van het 
Amsterdamse advertentiebureau. De hier beschreven omslachtige procedure 
vond plaats, omdat het foto-zinco proces nog niet algemeen ingevoerd was 
(NN, 1930, pp. 11-14). Wel werd in de twintigste eeuw, toen de rotatiepers 
algemeen ingang had gevonden, de stype vervangen door de veel lichtere 
matrijs waarvan afgietsels voor de drukvorm werden gemaakt. Voor het 
maken van advertentiematrijzen kon dezelfde preegpers (Präge-pers) wor-
den gebruikt als die voor het maken van de paginamatrijzen. Deze wer-
den in de stereotypie-afdeling gebruikt voor het vervaardigen van de halve, 
cylindervormige, stypen die op de rotatiepers gemonteerd konden worden. 
Spiegelschrift en niet-gespiegelde tekst en/of beeld wisselden elkaar in de 
verschillende tussenstadia van het productieproces af. Hierna komst nog een 
andere reproductietechniek aan de orde, die voor het adverteren een inno-
vatie betekende: het gebruik van ‘zinco’s’ (cliche’s) voor het aanbieden van 
identieke advertenties aan verschillende printmedia in dezelfde tijdsspanne.
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Vestiging van de naam van het bureau De la Mar

Het advertentiebureau De la Mar vestigde zijn naam op de Wereldten-
toonstelling in Amsterdam in 1883. Het had met de directeur-generaal van 
de tentoonstelling een contract weten af te sluiten, waarin bepaald werd 
dat alle door de tentoonstelling te maken reclame in binnen- en buiten-
land door tussenkomst van het bureau De la Mar zou plaatsvinden. Verder 
zouden de advertenties op de schuttingen van de tentoonstelling, in de 
catalogi en op de toegangsbiljetten door het bureau geacquireerd worden. 
Deze opdracht maakte het bureau bekend bij de adverteerders die op de 
tentoonstelling reclame wilde maken. De kranten die via De la Mar grote 
orders voor advertenties voor de tentoonstelling ontvingen, beschouwden 
dit bureau voortaan als een belangrijke klant waar rekening mee gehouden 
diende te worden. Uit de tijd van de wereldtentoonstelling dateert ook de 
persoonlijke en zakelijke relatie met John F. Jones. Deze had in Parijs een 
groot internationaal advertentiebureau, dat speciale overeenkomsten voor 
het plaatsen van advertenties met veel Nederlandse kranten had afgesloten. 
De omzet van De la Mar nam toe, doordat steeds meer geadverteerd werd. 
De toegenomen naamsbekendheid droeg hier eveneens toe bij.

In 1893 was Abraham de la Mar tevens directeur geworden van het 
Nederlandse agentschap van Reuter. Dit zou hij tot 1924 blijven.45 Het 
directeurschap van Reuter ging terug op een aanstelling die wel voeten 
in aarde heeft gehad. Paul Julius Reuter (1821-1899) had Abraham name-
lijk voorgesteld als opvolger van zijn vader, onder voorwaarde dat hij 
zijn eigen advertentiebureau eraan gaf of onderbracht bij Reuter. Abra-
ham weigerde dit en gaf de voorkeur aan zijn eigen zaak. Hij bleef weige-
ren totdat Reuter, die in hem een bekwame opvolger zagen geen betere 
kandidaat voor zijn Nederlandse agentschap had, zijn eis liet vallen. Hij 
stemde erin toe dat Abraham naast zijn positie als directeur van Reuter in 
Amsterdam zijn eigen bedrijf kon aanhouden en voor eigen rekening kon 
exploiteren. Het contract met Reuter was soepel en bood De la Mar een 
grote mate van zelfstandigheid.46 Samen met de zoon van Salvador de Vita 
nam Abraham de la Mar het Financieel-Annonce Bureau De la Mar en De 
Vita over van hun vaders (NN, 1930, p. 11). 

Reclame voor reclame

Reclame maken was aan het begin van de twintigste eeuw nog lang 
niet algemeen aanvaard. Dit wordt geïllustreerd door een voorval dat Jac. 
Duits47 (1884-1967) uit Dordrecht in 1903 meemaakte. In een artikel 
in de Revue der Reclame (december 1961, p. 1007) vertelde Duits, die de 
leeftijd van 78 jaar op dat moment gepasseerd was maar nog steeds iedere 
dag naar zijn reclamebureau ging, het volgende verhaal. ‘In 1903’, aldus 

45 NN. (15 april 1929). In memoriam Abraham de la Mar. Algemeen Handelsblad.
46 Meer Baet, 1929, pp. 138-139.
47 In de jaren 1920 tot 1940 was Duits zeer actief in het Genootschap voor Reclame en de Ver-

eeniging van Erkende Advertentiebureaus (Revue der Reclame Expres, 21 juni 1967, p. E 89).
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Duits, ‘werkte ik als advertentie-aanbrenger bij een uitgeversmaatschap-
pij te Dordrecht. Ik kwam op bezoek bij een eerste klas firma. In die tijd 
zat men nog aan hoge lessenaars op hoge krukken en er werden Goudse 
pijpen gerookt. Ik bood een kwart-pagina advertentie aan voor tien gul-
den met een bijzonder mooie vloeiboek-kalender cadeau. De eigenaar van 
deze grossierderij zei: “Wat zouden mijn klanten wel zeggen wanneer ik 
ging adverteren?” Ik antwoordde dat men in hem vermoedelijk een voor-
uitstrevend man zou zien. “Welnee”, zei hij, “ze zullen zeggen: die firma 
gaat het niet goed!” Zes jaar later volgde een zoon in die zaak zijn vader 
op. Uit zichzelf kwam hij naar mij toe voor een contract van 10.000 regels 
(8-punts) tegen 4 cent per regel. In die tijd werd een advertentie die men 
driemaal plaatste, slechts tweemaal berekend. Wij, advertentie-aanbrengers, 
kregen een halve cent per regel.’

De door Duits gememoreerde vader stond nog met beide benen in de 
negentiende eeuw. Reclame maken deed je niet. Volgens de negentiende-
eeuwse opvatting maakte een heer geen reclame voor zichzelf of zijn zaak. 
De vader associeerde adverteren met iets negatiefs. Zijn zoon, die een 
generatie jonger was, dacht er al duidelijk anders over. De schroom om 
te adverteren en te afficheren verdween, naarmate de behoefte groeide 
om een ruim publiek aan te spreken. De modernisering van transport- en 
communicatiemiddelen had de afzetkansen van producten en de afname 
van diensten vergroot. Dit wordt ook geconstateerd in de reclameboekjes 
uit die tijd, die bestemd waren voor potentiële adverteerders. Deze publi-
caties, die overigens nog maar sporadisch werden uitgegeven, kenmerken 
zich vooral door het geven van praktische tips in verband met de manier 
van adverteren. De auteurs ervan hebben zich laten inspireren door Duitse, 
Amerikaanse Engelse voorbeelden.48 Maar duidelijk is ook dat potenti-
ele adverteerders overtuigd moesten worden van het nut van adverteren. 
Andere vormen van reclame speelden nog een ondergeschikte rol.

Ook Abraham de la Mar schreef rond 1900 een reclameadviesboekje. 
Het werd echter nooit uitgegeven. Het manuscript had als titel: How to 
advertise. In het herdenkingsboek van De la Mar uit 1955 worden enkele 
pagina’s van het manuscript afgebeeld. Abraham geeft in dit handschrift 
zijn ideeën over het adverteren. Het is duidelijk dat hij buitenlandse voor-
beelden goed heeft bestudeerd. Voor het adverteren somt hij de volgende 
richtlijnen op:
‘De eerste keer, dat iemand een advertentie onder ogen komt, ziet hij hem 
niet.
De tweede keer slaat hij er geen acht op. 
De derde keer merkt hij haar op.
De vierde keer herinnert hij zich, haar gezien te hebben.
De vijfde keer leest hij haar.
De zesde keer verveelt zij hem.
De zevende keer zegt hij: Wat een gezanik.

48 Enkele voorbeelden zijn: NN. (1894). Hoe moet ik reclame maken voor mijne zaak? en NN. 
(1903). Het ABC voor den adverteerder.
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De achtste keer zegt hij: daar is dat ding al weer.
De negende keer wordt hij nieuwsgierig naar het geadverteerde artikel.
De tiende keer vraagt hij zijn buurman naar het nut van het geadverteerde 
artikel.
De elfde keer verbaast hij zich erover, hoe de steller de advertentiekosten 
kan betalen.
De twaalfde keer begrijpt hij, dat de advertentie waarde moet hebben. 
De dertiende keer besluit hij, dat het wel een goed artikel moet zijn.
De veertiende keer besluit hij, het maar te gaan kopen.’

Tot slot concludeert De la Mar: ‘Men mag hieruit concluderen, dat men 
om goede resultaten te krijgen, gestadig en regelmatig moet adverteren’ 
(Sartory, 1955, pp. 15-16). Dit advies was bepaald niet ontbloot van eigen 
belang, want hoe meer er geadverteerd werd, hoe meer er verdiend kon 
worden. De auteur toonde zich verder een bewonderaar van Thomas Hol-
loway, een Engelsman die in de negentiende eeuw tussen 1840 en 1890 
groot geworden was met het maken van reclame voor patentgeneesmid-
delen. Holloway besteedde in 1850 al dertigduizend pond per jaar aan 
reclame (Van Heusden, 1962, p. 36). Over Holloway merkt De la Mar het 
volgende op: ‘Er is in de geheele wereld niemand te vinden die op een zoo 
onbekrompene wijze adverteert als Holloway.’ Om zijn woorden kracht 
bij te zetten wijst Abraham in zijn niet uitgegeven tekst op de Franse ban-
kier en nieuwsexploitant Moïse Polydore Millaud (1813-1871)49: ‘Mil-
laud, de grootte bankier – nieuwsbladen speculant, [die onlangs stierf en 
oprichter is geweest van het Petit Journal, dat eens een oplaag van bijna 
een half millioen exemplaren bezat] geloofde met geestdrift aan de voor-
deelen die eene onbeperkte publiciteit opleveren’ (Sartory, 1955, pp. 
15-16). 

Hoewel de houding ten opzichte van reclame onder potentiële 
opdrachtgevers toen al sterk verbeterd was, meldde Berend Knol, één van 

49 Moïse Polydore Millaud was een Franse journalist en bankier. Als zoon van een arme joodse 
handelaar kreeg Moïse een bescheiden opleiding. Na zijn opleiding ging hij als klerk wer-
ken bij een deurwaarderskantoor. Op de leeftijd van twintig begon hij een kleine krant Le 
Lutin. In 1836 ging Millaud naar Parijs waar hij Le Gamin de Paris stichtte, de eerste krant die 
bij theaters verkocht werd, en Le Négociateur, een krant die vooral aandacht had voor com-
merciële aangelegenheden. Geen van beide kranten werd een succes. Maar Millaud wist 
wel waardevolle lessen voor de toekomst uit deze mislukkingen te trekken. In 1839 stichtte 
hij L’Audience, een blad dat zich op rechtbanknieuws richtte. Op 24 februari 1845, richtte 
Millaud het blad La Liberté op, ter ondersteuning van Lodewijk Napoleon Bonaparte. Het 
blad werd na de opstand van juni 1845 verboden. Samen met zijn landgenoot Jules Isaac 
Mirès (1809-1871) begon hij het industriële en financiële blad Le Journal des Chemins de Fer, 
dat belangrijk werd op het gebied van financiële zaken en speculatieve aangelegenheden. 
Gebruik makend van de populariteit van Alphonse de Lamartine (1790-1869) richtte de 
twee compagnons de krant Le Conseiller du Peuple op. Ook stichtte ze twee bankinstellingen: 
Caisses des actions Reunies en Caisses des Chemins de Fer. Millaud trok zich in 1853 uit 
deze bankinstellingen terug. Op 1 februari 1863 werd door Millaud de eerste goedkope en 
apolitieke volkskrant Le petit Journal gelanceerd. Eind 1865 had dit blad al een oplage van 
259.000 bereikt. Millaud was verder de oprichter ook van Le Journal Illustré in 1864, Le Soleil 
in 1865 en Le Journal des Voyageurs (Zeldin, 1993; Martin, 1997).



135

de oprichters van het vakblad De Reclame in 1922, dat één van de doelstel-
lingen van dit vaktijdschrift nog steeds lag bij het maken van reclame voor 
reclame.50 Kennelijk was zelfs toen nog niet iedereen overtuigd van het 
belang van reclame maken. 

Sommige beroepsgroepen raakten eerder overtuigd van het nut ervan 
dan anderen. Sommigen bleven zich er langere tijd tegen verzetten. Deze 
houding wordt geïllustreerd door een voorval dat Karel Sartory begin 
jaren dertig van de twintigste eeuw meemaakte. Hij vertelt in de Ariadne- 
congreskrant (1967) de volgende anekdote: ‘In die begintijd, ik was al bij De 
la Mar, deed ik nog wel eens wat voor De Groene. Op een avond was er 
een Hongaars bal of zoiets in het Amstel Hotel en De Groene vroeg me 
erheen te gaan. Enfin, de eerste tegen wie ik aanliep was een heel deftige 
meneer met een zesdubbele achternaam. Hij vertelde dat hij directeur was 
van de Nederlandse Handelsmaatschappij, want daar was hij zeker erg trots 
op. Ik zei: dat is leuk, dan bent u een klant van ons. Een klant? Vroeg hij. 
Van u? Hoezo? Ik vertelde hem dat wij reclame verzorgden voor de Han-
delsmaatschappij, maar daarmee had ik hem erg beledigd. Wij maken geen 
reclame, meneer! Riep hij verontwaardigd uit. Nou waren het hun emis-
sies die wij keurig verzorgden, en dat vertelde ik hem. O, dat is de afdeling 
archief! Zij hij met opgetrokken neus’ (Van Lieshout, 1980, p. 23). 

Begin jaren dertig verschenen zo nu en dan advertenties van banken in 
kranten, vaak in het Algemeen Handelsblad. Anders dan veel andere finan-
ciële instellingen wezen de boerenleenbanken voor 1940 overigens elke 
vorm van reclame af. ‘Goede wijn behoeft geen krans’, was het motto. 
Bovendien gold wat in de Maandelijkse mededelingen uit 1942 staat te lezen: 
‘Een boerenleenbank is een instelling op coöperatieve grondslag, gegrond-
vest dus op de gedachte van onderlinge samenwerking en hiervoor kan 
men wèl propaganda maken, maar geen reclame als voor een gewone han-
delszaak.’ Het zou inderdaad nog enige tijd duren, voordat de boerenleen-
banken reclame gingen maken (De Boer, 2005, p. 14). 

Tot in de huidige tijd is het maken van reclame nog niet algemeen aan-
vaard door alle beroepsgroepen. Voorbeelden hiervan zijn advocaten en 
notarissen, beroepen die geacht worden een publiek belang te dienen. 
Maar ook deze beroepsbeoefenaren hebben hun houding ten aanzien van 
reclame gedurende de twintigste eeuw geleidelijk aan gewijzigd. 

De eerste gedragsregels voor advocaten, het ontwerp Verzameling Eere-
regelen voor de Advocaten, uit 15 maart 1921, achtte reclame volstrekt in 
strijd met de eer van de advocatuur. De advocaat behoorde zijn diensten 
niet ongevraagd aan te bieden. Het plaatsen van ‘advertentiën’ was verbo-
den evenals het houden van spreekuur in hotels of koffiehuizen. De eerste 
eereregelen bevestigden een opvatting die al langer heerste, want mr. J.M. 
van Stipriaan Luïscius had dit standpunt al in 1913 ingenomen. Sinds 1988 
wordt erover het maken van publiciteit anders gedacht. De gedragsregels 
verbieden het maken van publiciteit dan ook niet meer. Toch werd het nog 
wenselijk gevonden enige regels te geven. Zo bleef het verboden om ver-

50 Revue der Reclame, december 1961, pp. 1007-1011.
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gelijkende reclame te maken (art. 2 en 3). De verordening schrijft verder 
voor dat de advocaat slechts schriftelijk derden mag benaderen, die niet 
cliënt zijn (art. 4), alleen met specialistische kennis reclame mag maken 
als hij werkelijk over zulke kennis beschikt (art. 5) en geen melding mag 
maken van de uitkomst van zaken of een succespercentage (art. 6 lid 1). 
Mededelingen over tarieven en voorwaarden moeten ondubbelzinnig en 
duidelijk zijn en ook deze mogen niet met die van anderen vergeleken 
worden. Verder is het verboden melding te maken van het bekleden van 
functies waarin de rechter de advocaat benoemd heeft, functies binnen de 
rechterlijke macht en functies binnen de orde van advocaten. De eerste 
beperking is bedoeld om te vermijden dat de indruk wordt gewekt over 
invloed bij het betreffende college te beschikken. De laatste bepaling dient 
om te voorkomen dat dergelijke functies om oneigenlijke redenen wor-
den nagestreefd (Bannier & Fanoy, 1988, p. 119; Houdijk, 2009).

De la Mar rond 1900

Het gevolg van het succes van het advertentiebureau van Abraham de la Mar 
was dat hevige concurrentie niet kon uitblijven. Een deel van die concur-
rentie kwam voort uit de eigen gelederen van het bureau.51 Verscheidene 
personeelsleden begonnen voor zichzelf (NN, 1930, p. 19). In 1894 verliet 
Rouma de dienst van De la Mar, in 1896 Nunes52 en in 1901 Alta, terwijl 
ook de oprichters van de bureaus Janssens en Co en Hollandia bij De la Mar 
ervaring opgedaan hadden (NN, 1930, p. 19; Hermens, 1949, p. 378). Deze 
trend zou ook na het eerste paar decennia van het bestaan van het adver-

51 Revue der Reclame, 3 oktober 1962, p. 805.
52 Max Rodrigues Nunes, oprichter van het Centraal Advertentiebureau, was een neef van 

Abraham de la Mar. Door Jan Rouma werd hij als één van de vrijbuiters in de wereld van de 
advertentiebureaus getypeerd. Hij was commissionair in effecten en eigenaar van een adver-
tentiebureau dat gevestigd was naast het gebouw van het Algemeen Handelsblad. 

Rouma vertelde de volgende anekdote over Nunes: ‘Dikwijls ging Nunes naar de beurs 
met geld bestemd voor het betalen van advertenties in datzelfde Handelsblad in zijn zak, 
terwijl zijn personeel hem handenwringend bad en smeekte om toch vooral eerst buurman 
te betalen.’ Hij gaat verder: ‘Bram de la Mar werd op latere leeftijd katholiek, zoals bekend. 
Hij kreeg catechesatieles van pastoor Serbrok uit Muiden, waar hij dikwijls op de fiets naar 
toe ging. Max hield hem op die tochten vaak gezelschap en bracht de catechesatietijd in de 
kroeg door. Nunes was een zeer intelligent man, een groot bewonderaar van Racine, wiens 
uitspraken hij dan ook uitgebreid in de VEA vergaderingen reciteerde (…) Eén van de eer-
sten, die na de oorlog voor de Rota moest verschijnen, was diezelfde Max Nunes’ (Revue der 
Reclame Expres, 25 maart 1971).

De Stichting ROTA is de organisatie voor Media-expoitanten en Reclamebureaus. De 
Stichting ROTA is een instelling van de uitgevers in Nederland, die de Regelen heeft uit-
gevaardigd. Deze Regelen hebben het karakter van collectieve leveringsvoorwaarden van de 
uitgeverijbranche. Ze hebben als doel het tot stand brengen van een zekere ordening in het 
zakelijke verkeer tussen de uitgeverijbranche, de reclame/mediabureaus en de adverteerders. 
Een belangrijk onderdeel van de ROTA-regelgeving is het Reglement Erkenningen. Op 
grond van dit Reglement kunnen reclamebureaus, mediabureaus en adverteerders voor een 
erkenning in aanmerking komen, indien zij aan de in het Reglement gestelde voorwaarden 
voldoen. De ROTA verleent erkenningen, ziet toe op de juiste naleving van de Regelen en 
beslecht geschillen die in verband staan met de regelen (www. Stichtingrota.nl).
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tentiebureau De la Mar aanhouden. In latere jaren kwamen Verheul, Arc’s, 
Palm, Van Maanen, Smit en Prad voort uit het bureau (Sartory, 1955). De la 
Mar pareerde de concurrentie waarmee het bureau vanaf de jaren negentig 
van de negentiende eeuw geconfronteerd werd, door bij de verschillende 
bladen een exclusieve positie te bedingen. Het advertentiebureau De la Mar 
pachtte de beschikbare advertentieruimte met een garantie van een mini-
mumopbrengst en een aandeel in de opbrengst van de advertenties boven 
het garantiebedrag (NN, 1930, pp. 15-16). Het pachtcontract bracht het blad 
vaste inkomsten, terwijl het bureau er een monopoliepositie door verkreeg. 
Adverteerders die bijvoorbeeld in het Haarlemsch Dagblad of De Tijd wilden 
adverteren, waren min of meer aangewezen op De la Mar, omdat dit bureau 
deze bladen al een aantal jaren in pacht had. Bij alle andere bureaus moest 
meer worden betaald. Het pachtbladensysteem was zo het middel bij uitstek 
om advertentiecampagnes in handen te krijgen (Hermens, 1949; Buis, 1970; 
Schrama, 1996). C.P.M.J. Schlick53 meende dat de oorzaak van het succes 
van deze aanpak, lag in het feit dat er: ‘In dien tijd nog couranten waren, 
waarvan de leiders het een vernedering vonden als zij om een advertentie 
zouden vragen aan een adverteerder die wel in andere bladen adverteerde, 
doch niet in hun courant. Zij zagen dit feit met leede oogen aan, doch leg-
den zich er bij neer en zouden zich liever door concurrenten laten overvleu-
gelen, dan aan hun waardigheid te kort te doen en zelf om annonces vragen. 
Daarop was het stelsel – De la Mar gebaseerd. Hij vroeg om zijn bureau met 
de verkrijging van nieuwe annonces te belasten, terwijl de bladen, die op zijn 
voorstellen ingingen, door de gegeven garantie er niet slechter op konden 
worden.’ Op deze constructie gingen niet alle kranten in, zodat, aldus Sch-
lick, ‘het eigenlijke doel: de exploitatie der annonces voor de provinciale pers 
in één hand, niet kon worden bereikt’ (NN, 1930, pp. 16-17). 

De concurrentie in de bureauwereld werd steeds heviger. De adver-
teerders werden met reclameboekjes en tarieven bestookt en zij werden 
de hoogst mogelijke kortingen op de officiële regelprijs van de kranten 
aangeboden. De concurrenten begonnen een deel van de hun verleende 
korting van twintig procent op de tarieven van de grote bladen af te staan, 
zelfs tot achttien procent toe. Daardoor bleef er voor de bureaus soms 
slechts 1,5 procent over en dat was niet voldoende om kostendekkend te 
zijn. Behalve in het werven van advertenties in de landelijke bladen was 
het niet voldoende om opdrachten voor advertenties in provinciale bla-
den te krijgen. De kortingen die hiervoor golden, waren echter aanzien-
lijk hoger. De advertentiebureaus gingen uiteindelijk zo ver dat zij de 
adverteerders kortingen van zestig procent (NN, 1930, pp. 16-17) tot soms 

53 Carel Petrus Marie Jozephus Schlick (1870-1935) deed in 1888 zijn intrede in de journalis-
tiek. Na redacteur van het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage geweest te zijn, 
werd hij in 1892 (hoofd-)redacteur en op 1 januari 1925 tevens directeur van het Neder-
lansch Telegraaf-Agentschap van Reuter. Zijn zoon, H. Schlick, die hem bij dit persbureau 
opgevolgd was, werd directeur van de afdeling buitenland van het ANP, toen het Reu-
ter-agentschap per 1 januari 1936 werd opgeheven. (Hemels 1983, p. 165; Baggerman & 
Hemels, 1985, p. 43) C.P.M.J. Schlick behoorde tot de oudste medewerkers van Abraham de 
la Mar (NN, 1930, p.3).
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zeventig procent (Du Mosch, 1904) op de officiële prijzen in hun boekjes 
boden. De ontwikkeling was in het nadeel van de uitgevers van de regio-
nale kranten, omdat ze gedwongen werden steeds grotere kortingen af te 
staan aan de advertentiebureaus. Voor deze bureaus was er ook een pro-
bleem. Aan de hogere kortingen verdienden ze immers zo goed als niets. 
De adverteerders waren de lachende derde. 

Het is dan ook geen wonder dat de grote en later ook de provinci-
ale bladen een poging deden de acquisitie met zo hoge kortingen van de 
advertentiebureaus te verbieden. De uitgevers van regionale kranten pro-
beerden dit te bereiken door de verspreiding van de genoemde boekjes 
met de opgave van aangeboden kortingen te verbieden. De uitgevers van 
de grote bladen verboden de advertentiebureaus een hogere korting dan 
tien procent af te staan (NN, 1930, p. 17). Dit verbod bleek niet toereikend 
te zijn. Pas met de instelling van de Regelen voor het advertentiewezen in 1915 
zou structureel wat gedaan worden aan de ongewenste toestanden.

S.J.D. Du Mosch behandelt in zijn brochure uit 1902 met de titel Over 
het advertentiewezen en het adverteeren de ongewenste concurrentie in de 
reclamewereld. De auteur was werkzaam bij het bureau van zijn zwager, 
Abraham De la Mar (Hermens, 1949, p. 379). Hij liet met fictieve voorbeel-
den zien hoe men elkaar beconcurreerde. Behalve van concurrentie met de 
tarieven van de advertenties was bij bepaalde bureaus ook sprake van het 
bij de adverteerders in rekening brengen van meer advertenties dan ze in 
werkelijkheid geplaatst hadden, aldus Du Mosch. Een goed advertentiebu-
reau moest volgens hem de controle op de plaatsing door de adverteerder 
mogelijk maken. Dit zou gemakkelijk geregeld kunnen worden, namelijk 
door de bewijsnummers van de genummerde advertenties te verzamelen. 
Hierbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van een eenvoudig contro-
leschema waarop de nummers op datum opgeplakt konden worden. Du 
Mosch merkt als aanmoediging op: ‘Hoe reeëler het Advertentie-Bureau is 
waarmede ge zaken doet, des te meer zal er ook van die zijde de controle 
worden vergemakkelijkt’. Hij meende dat de controle gemakkelijker zou 
zijn, als de krantenadministraties behalve het nummer van de advertenties 
ook het aantal regels in cijfers zouden aangeven. Deze werkwijze zou ech-
ter nog maar zelden worden toegepast. Om aan de ongewenste praktijken 
een einde te maken bepleitte Du Mosch de oprichting van een Vereeniging 
ter behartiging der belangen van het advertentiewezen. 

Eén van de concurrenten van De la Mar werd zijn vroegere employé 
Albert Johan Christiaan Rouma (1869-1948). Rouma was na het verlaten 
van de HBS eerst bij een houthandel gaan werken. Daar kwam hij voor 
het eerst met advertenties in aanraking en dat zou ertoe geleid hebben 
dat hij het idee kreeg om bij De la Mar te gaan werken. Hij werd door 
Abraham de la Mar zelf op zijn kennis getest, door hem een vertaling in 
het Engels te laten maken. Na negen maanden vertrok hij echter al bij De 
la Mar, omdat hij niet veel zin had in zijn werkzaamheden als boekhou-
der en omdat hij voor zichzelf wilde beginnen. Dit ging in goed overleg 
omdat hij, zoals dat wel vaker voorkwam, geen klanten meenam. Op 1 
november 1889 richtte Albert J.C. Rouma samen zijn met zijn school-
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vriend Joop van Ginkel het Algemeen Advertentiebureau Rouma en Co 
op. Rouma kreeg een patent van het ‘Bestelhuis van den Nederlandschen 
Boekhandel’, vanaf het moment dat hij voor zichzelf begon. Dit gaf hem 
het recht op een korting van twintig procent. In zijn briefhoofd stond: 
‘Advertenties in alle bladen der wereld.’ Zijn zoon en latere opvolger Jan 
typeerde deze claim als een ‘gotspe’, omdat het bureau dit aanbod nooit 
zou kunnen waarmaken. De leiding kwam na de bevrijding helemaal in 
handen van zijn zoon Jan (1899-1972). 

In Adformatie van 1 november 1979 geeft Jan Rouma een sfeertekening 
van het bureau in de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Hij schrijft: 
‘“Zachtjes en op je tenen, anders stoor je”, zei mijn vader toen ik voor het 
eerst met hem the Holy of Holies betrad. Dat was het Algemeen Adver-
tentie-bureau Rouma & Co. Aan de Herengracht 226. Hoge lessenaars 
met hoge krukken, ‘n balie, langs de wand rijen Leitz-ordners en kopieer-
boeken, Lancaster-rolgordijnen, vleermuis-gasbranders, enfin ‘n compleet 
Dickens-plaatje, op ‘n telefoon na, want die was er, met ‘n laag nummer. 
En wanneer mijn vader met ‘n klant telefoneerde, stond hij er hoofs bij te 
buigen, steevast eindigende met “uw dienaar, meneer”. Dan was ‘t weer 
plechtig stil. Zo was het tussen 1889 en 1914, de eerste 25 jaar.’ Over de 
jaren twintig merkt Rouma junior op: ‘Het was een revolutie toen ik een 
schrijfmachine aanschafte en toen ik een secretaresse nam dacht mijn 
vader dat ik er een slecht huis van wilde maken’. In de jaren dertig verliet 
Van Ginkel het bureau. Albert Rouma bleef tot september 1944 werkzaam 
in het door hem opgerichte bedrijf. 

Jan Rouma was nadat hij in 1917 van de HBS was gekomen, als een 
soort manusje van alles bij het katholieke dagblad De Tijd gaan werken. Hij 
kreeg daar één gulden in de week zakgeld. Hij werkte eerst op het drukke-
rijkantoor en daarna op de boekhouding van De Tijd en de volksuitgave De 
Amstelbode, waar hij de administratie van de bewijsnummers moest bijhou-
den. Vervolgens werkte hij op de zetterij en de drukkerij. Na deze ‘leertijd’ 
volgde een verblijf als hospitant op de Grafische School in de hoofdstad. 
Vanaf 15 maart 1920 ging hij bij het advertentiebureau van zijn vader wer-
ken. In september 1936 werd hij mededirecteur. Jan Rouma was altijd sterk 
op Engeland georiënteerd, wat onder meer blijkt uit de veelvuldige bezoe-
ken die hij vanaf zijn achttiende aan dat land bracht. In Engeland wist hij 
belangrijke klanten te werven. Zijn nauwe verbondenheid met Engeland 
blijkt uit zijn benoeming tot Honorary Commander of the Most Excellent 
Order of the British Empire in 1971. Deze Britse onderscheiding werd hem 
vanwege zijn bijdrage aan de Brits-Nederlandse vriendschap verleend.54 

54 Ariadne, april 1948, p. 114; Ariadne, maart 1960: 176; Revue der Reclame, oktober 1964, p. 731; 
Revue der Reclame Expres, 25 maart 1971: E51 en Ariadne, 27 juli 1972, p. 932. Jan Rouma 
bekleedde tal van functies in reclameorganisaties. Zo was hij na de Tweede Wereldoorlog 
onder andere vice-voorzitter van de VEA, lid van de geschillencommissie en voorzitter van 
de Reclame Code Commissie. In het in memoriam bij zijn overlijden wordt hij door M. 
Licht en R.H.T. Stutvoet getypeerd als ‘de kleine, philosofische anglofiel, mild in zijn oor-
deel, maar graag een beetje in de contramine, soms een absolutist, maar meestal relativerend, 
een tikje feodaal voor wie hem niet goed kenden, maar bewogen met het lot van velen’ 
(Revue der Reclame Expres, 21 juli 1972, p. E110). 
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Modernisering rond de eeuwwisseling

Rond de eeuwwisseling begon de typografie van de advertenties te veran-
deren. Voordien was het de gewoonte de advertenties samen te stellen uit 
zoveel mogelijk verschillende lettersoorten. De la Mar brak hiermee. Cli-
enten kregen modellen ter inzage die op de huisdrukkerij en zoveel 
mogelijk uit dezelfde lettersoort in verschillende corpsen waren gezet. Dit 
leidde ertoe, dat de advertenties er overzichtelijker en strakker, maar ook 
doelmatiger en smaakvoller uit begonnen te zien. Toen het foto-zinco-
proces voor het maken van cliche’s algemene toepassing vond, werd het 
mogelijk een modeladvertentie langs fotografische weg op zink over te 
brengen. Hierna konden daarvan zogenaamde cliche’s (‘zinco’s’) gemaakt 
worden. Deze werden toegestuurd aan de uitgevers van kranten waarin de 
advertentie moest verschijnen. De afdruk van de advertentie was hierdoor 
in alle bladen gelijk. Omdat de kolombreedte van de kranten verschilde, 
moesten de clichés wel daaraan aangepast worden. Het zinco-procédé 
maakte dit mogelijk, omdat de afmetingen bij de fotografische overbren-
ging op zink konden worden gewijzigd. Dezelfde modeladvertentie kon 
zo in verschillende formaten worden geleverd, terwijl de indruk die de 
advertentie maakte ongewijzigd bleef. Het aanpassen van het formaat aan 
de kolombreedte was bij het gebruik van matrijzen niet mogelijk. Bij deze 
ook steeds meer gebruikte methode om advertenties op hetzelfde tijdstip 
aan verschillende kranten te kunnen leveren moesten voor uitzonderlijke 
formaten speciale matrijzen worden vervaardigd (NN, 1930, pp. 11-13).

De tarievenboekjes van De la Mar gaven 
na 1900 niet langer alleen de regelprijzen: ze 
boden ook adviezen in verband met de keuze 
van de media. Over De Tijd werd opgemerkt 
dat dit dagblad ‘onder de betere standen drie 
dagen van hand tot hand gaat’. Adverteerders 
uit de handel, de nijverheid en het geldwezen 
zouden goed bij De Tijd terecht kunnen, zij 
het uitsluitend via De la Mar. Voor adverten-
ties die zich op vrouwen richtten, werd het 
damesweekblad De Bazar aanbevolen als een 
blad dat werd geraadpleegd door ‘een ontelbaar 
aantal dames’ (Sartory, 1955, pp. 21-22). Vol-

gens Schlick (1930) was dit het begin van de meer moderne ‘service’ die 
de adverteerders geboden kon worden. Deze dienstverlening was volgens 
hem nodig om het toenemende aantal mededingers het hoofd te bieden. 
‘Het scheen dat de meening had post gevat, dat het drijven van een adver-
tentiebureau een “goudmijntje” was, dat met slechts gering bedrijfskapitaal 
kon worden geëxploiteerd. Verschillende personen, die slechts korten tijd 
op een advertentiebureau waren werkzaam geweest, meenden dat zij het 
ook wel konden, om na korten of langere tijd de ervaring op te doen, dat 
het toch niet zoo gemakkelijk ging om zich een blijvende positie op dit 
terrein te verzekeren. De een na den ander verdween, de positie overlatend 

Een pagina uit de boekhouding van het ad-
vertentiebureau De la Mar uit 1881 (Sartory, 
1955, p. 31).
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aan de beter geoutilleerde andere concurrenten’ (NN, 1930, pp. 17-19).  
Aldus Schlick.

De wens om voor zichzelf te beginnen was niet verwonderlijk. Mogelijk-
heden om binnen een bureau carrière te maken waren er nauwelijks, gezien 
de geringe personele omvang van de bureaus. Nauwkeurige personeelsaan-
tallen zijn niet bekend, maar het ging vermoedelijk om minder dan tien 
medewerkers per bureau. In de jaren rond 1900 was de drempel om tot de 
wereld van advertentiebureaus toe te treden relatief laag. Een goede boek-
houding, gevoegd bij regelmatige contacten met klanten en bladen waren 
in feite al toereikend om een bureau in de markt te houden. De oprichters 
van nogal wat bureaus hadden het vak af kunnen kijken van De la Mar. 
Ze namen onder andere de manier van administratiebeheer van De la Mar 
over. Dit was van belang voor de controle van de bewijsnummers met de 
geplaatste advertenties die ze van de bladen hadden ontvangen. Bovendien 
administreerden de bureaus de aan de klanten gezonden bewijzen dat de 
opdracht naar behoren was uitgevoerd. Ook later zou het aantrekkelijk blij-
ven voor zichzelf te beginnen. De la Mar groeide namelijk wel in omvang, 
maar het aantal leidinggevende functies bleef nog steeds beperkt.

Behalve van andere advertentiebureaus ondervond een bureauhouder ook 
concurrentie van enkele grote firma’s die veel adverteerden. Deze hadden 
een eigen reclameafdeling opgericht en probeerden de geringe winst, die ze 
door het bedingen van korting konden verwerven, door een rechtstreekse 
relatie met de uitgevers aan te gaan in de zak van de firma te laten vloeien. 
Men ging hierbij als volgt te werk. Eerst werd aan de advertentiebureaus 
om een prijsopgave gevraagd en na ontvangst hiervan, werd geschat wat een 
advertentiebureau op deze offertes dacht te verdienen. Dit geschatte bedrag 
werd van de door de uitgevers opgegeven prijs afgetrokken en vervolgens 
werd de order rechtstreeks, voor een naar beneden afgerond bedrag aan de 
betrokken uitgever(s) aangeboden. Soms ging een en ander gepaard met het 
dreigement dat de advertenties bij het niet aanvaarden van het bod niet in de 
benaderde krant(en) zou(den) worden geplaatst. Een aantal uitgevers sloeg 
geen acht op het voordeel van het werken met een advertentiebureau. Dit 
bestond erin, dat een dergelijk bureau in veel gevallen het risico van de beta-
ling van de advertenties voor zijn rekening nam. Als gevolg van het gebrek 
aan samenwerking tussen de uitgevers en de advertentiebureaus ontging de 
laatste partij menige order, terwijl de firma’s die hun rechtstreekse bod aan 
uitgevers grif aangenomen zagen, niet nalieten bij een volgende gelegenheid 
hun prijs nog eens aanmerkelijk te verlagen. Volgens Schlick zijn de uitgevers 
die aan hun prijzen vasthielden en tevens de goede relatie met de adverten-
tiebureaus koesterden er op den duur het beste bij gevaren. 

De situatie van zowel de uitgevers als de advertentiebureaus werd steeds 
minder houdbaar en dat heeft uiteindelijk in 1915 geleid tot de Regelen 
voor het Advertentiewezen (NN, 1930, 20-21). Toen de overeenkomsten van 
het advertentiebureau De la Mar met de Middelburgsche Courant en De Tijd 
op 1 januari 1914 niet vernieuwd werden, leidde dat tot enthousiasme bij 
de vereniging van dagbladuitgevers De Nederlandsche Dagbladpers.55 

55 Mededeelingen aan de leden van de Nederlandsche Dagbladpers, 1914, p. 595.
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De Regelen voor het Advertentiewezen

Zoals uit het voorgaande al duidelijk werd deden zich rond het begin van 
de twintigste eeuw allerlei voor krantenuitgevers onwenselijke ontwikke-
lingen op de advertentiemarkt voor. Ze zouden leiden tot de Regelen voor 
het Advertentiewezen. De advertenties vormden, naast inkomsten uit ver-
koop van abonnementen en de verkoop van losse nummers een belang-
rijke bron van inkomsten voor de dag- en nieuwsbladen (Rooij, 1956). 56 
De adverteerders zorgden ervoor dat de abonnees maar een deel van de 
kostprijs hoefden te betalen. De kranten zouden voor abonnees dus duur-
der zijn als de advertentie-inkomsten ontbraken. De lagere prijs verlaagde 
de drempel tot aankoop en maakte de krant voor grotere groepen mensen 
gemakkelijker toegankelijk (Prakke, 1957, pp. 53-54). 

De advertentie-inkomsten waren in tegenstelling tot de vraag naar kwa-
liteitskranten in de laatste decennia van de negentiende eeuw vermoe-
delijk tamelijk gevoelig voor prijsveranderingen (Scheffer, 1982, p. 221). 
Dit houdt in dat een stijging van de advertentieprijs leidde tot een daling 
van de advertentie-inkomsten. Dit was nadelig voor een krant waarvan de 
advertenties een belangrijke bron van inkomsten vormden. Van een reële 
waardebepaling van de advertentie als goed was rond de eeuwwisseling 
nog geen sprake, waardoor het adverteren op dat moment als economisch 
zwak getypeerd kan worden. De betaalde prijs kwam veelal onder de druk 
van machtige adverteerders op de uitgevers tot stand. Dezen hadden nog 
weinig idee van een reële kostprijs en stelden zich daarom tevreden met 
een lage prijs. Er bestonden wel tarieven, maar van handhaving kwam wei-
nig terecht. Het optreden van bureaus die de advertentieruimte van bladen 
pachtten en de rest van de ruimte met een aanzienlijk prijsbederf aan de 
man brachten werd in kringen van de laatstgenoemden als een grote mis-
stand ervaren. Het gevolg was dat de dagbladen een zwakke economische 
positie hadden en dat had weer zijn weerslag op het algemene niveau van 
de journalistiek. Verder vierde de gratis reclame in de krantenkolommen 
hoogtij (Rooij, 1956, pp. 322-323).

De problemen op de advertentiemarkt leidden tot een reactie van de 

56 Vaak bestaat het gevoel dat de verhouding 1:1 of 50 procent – 50 procent een ideale verde-
ling is van advertentie-inkomsten en inkomsten uit de lezersmarkt. Als argument voor deze 
verhouding wijst Rooij op de grotere conjunctuurgevoeligheid van de advertenties ten 
opzichte van de abonnementen bij het (moderne) dagbladbedrijf. Als gevolg hiervan zou 
vermeden moeten worden, dat de advertentie-inkomsten een te groot deel van de totale 
inkomsten gaan vormen. Het zou betekenen, dat een dagbladbedrijf meer kans loopt zijn 
onafhankelijkheid in het zakelijke en redactionele beleid te verliezen, naarmate men meer 
steunt op de inkomsten uit advertenties. De conjunctuurgevoeligheid van de advertenties in 
de bladen is onderzocht door Van Neerven (1974). Deze ‘oeconomisch-geestelijke twee-eenheid’ 
die het dagblad is, betekende in Nederland niet dat het economische element belangrijker 
werd dan het geestelijke. Om met Peereboom (1948, p. 85) te spreken: ‘De Nederlandse pers 
bleef in het algemeen haar eigen ideeëlen standaard getrouw en weigerde af te dalen tot het 
peil van een marktkoopman in dagelijksche lectuur.’ Hoewel de verhouding 1:1 als ideaal 
wordt ervaren, konden de allerlei kranten in de loop van de twintigste eeuw en tot op de 
dag van vandaag niet voldoen aan deze ‘norm’. 
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uitgevers. J.H. Dieters, vanaf 15 augustus 1922 chef exploitatie bij het Alge-
meen Handelsblad, vertelde hierover in Ariadne (maart 1950, p. 92) dat een 
advertentie die in één van de bladen geplaatst werd, de druppel was, die de 
emmer liet overlopen. De tekst ervan luidde als volgt: ‘Te Koop Aangebo-
den: 10.000 advertentieregels in Het Vaderland tegen elk aannemelijk bod.’

In 1908 kwam het tot de oprichting van de vereniging De Nederland-
sche Dagbladpers (NDP), waarin eind 1909 het overgrote deel van de 
Nederlandse dagbladpers vertegenwoordigd was. Omstreeks 1908 telde 
men in Nederland 74 dagbladen, met naar schatting 400.000 abonnees.57 

De statuten van de NDP werden op 29 maart 1910 bij Koninklijk Besluit 
goedgekeurd. Beoogd werd onder meer één gedragslijn te ontwikkelen 
om paal en perk te stellen aan sluikreclame in de vorm van free publicity 
(niet betaalde reclame-achtige mededelingen in redactionele kolommen). 
Verder zou men elkaar kunnen informeren over adverteerders en adver-
tentiebureaus die zich aan oneerlijke praktijken schuldig maakten. Daarbij 
werd ook gedacht aan het geheel of gedeeltelijk verpachten van adver-
tentieruimte aan advertentiebureaus. Bekende en gewaardeerde adverten-
tiebureaus waren in de jaren kort na oprichting van de NDP ondermeer: 
W.N.J. van Ditmar’s ‘Algemeen Advertentiebureau’ in Rotterdam en Den 
Haag, Nijgh & Van Ditmar’s Uitg. Mij., Algemeen Advertentie-Bureau A. 
de la Mar Azn. In Amsterdam en Allert de lange in Amsterdam. De nieuwe 
bureau’s vielen vaak op door weidse namen, zoals ‘Internationaal Adver-
tentiebureau voor Handel, Industriëele Handels- en Crediet-Vereeni-
ging’. Dit bureau was feitelijk een bureau voor verkoop van premieloten 
op afbetaling. Deze firma richtte in 1911 een door Meededeelingen aan de 
leden [van de Nederlandsche Dagbladpers] als pseudo- of bastaard-adver-
tentiebureau aangeduide zaak op onder de naam H. Grünfeld & Co, Alge-
meen Binnen- en Buitenlandsch Advertentiebureau, Annoncen-Spedition 
– Advertising Agency – Agence de Publicité. Oogmerk was het via dit 
bureau binnenhalen van een hogere korting (Hemels, 1983, p. 42, 59). 

Op 7 juni 1910 van dat jaar verscheen het eerste nummer van het ver-
enigingsorgaan van de NDP getiteld: Mededeelingen aan de Leden. In 1912 
werd de vereniging De Nederlandsche Periodieke Pers (NPP) opgericht. 
De houders van advertentiebureaus kregen op 15 oktober 1912 een eigen 
vereniging: De Nederlandsche Vereeniging van Houders van Advertentie-
Bureaux. Vanaf het voorjaar van 1913 kreeg deze vereniging een eigen 
orgaan: de Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging van houders van 
Advertentie-Bureaux (Hemels, 1983; Rooij, 1956). De naam van de vereni-
ging luidde vanaf februari 1917 Vereeniging van Erkende Advertentie-
Bureaux (VEA). Vanaf toen beschikte de VEA tevens over een eigen blad, 
getiteld: Het Advertentiebureau. Officieel orgaan van de Vereeniging van Erkende 
Advertentie-Bureaux. 

De initiatiefnemers van de NDP noemden in een circulaire, waarin 
de directeuren van de Nederlandse dagbladen werden uitgenodigd voor 
de oprichtingsvergadering, een achttal actiepunten van praktische aard 

57 NN. (1959, januari), p. 27.
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waarom samenwerking in ieders belang werd geacht. Twee ervan gaan over 
advertenties. Het ene aandachtspunt werd als volgt omschreven: ‘Het vast-
stellen van één gedragslijn tegenover lieden, die in de couranten berich-
ten wenschen geplaatst te zien, welke feitelijk advertenties zijn.’ De andere 
actie betrof: ‘Het geven van informatiën omtrent adverteerders en adver-
tentiebureaux, die zich aan oneerlijke praktijken schuldig maken.’ 58 

Het laatste voornemen werd al snel verruimd, doordat de uitgevers tot 
een regeling voor het gehele advertentiewezen wensten te komen. Al in 
1912 hield een vooraanstaand lid van de vereniging een inleiding over 
de positie van de bureaus. Hij formuleerde verschillende voorstellen die 
gericht waren op de prijshandhaving (Rooij, 1956, p. 323). Op 5 novem-
ber 1912 vond overleg plaats tussen de het bestuur van NDP, het voorlo-
pige bestuur van de NPP en vijf advertentiebureaus over de vraag, hoe de 
mistoestanden in het advertentiewezen uitgebannen zouden kunnen wor-
den. De uitkomst van de bespreking was onzeker. Er werd een Commissie 
van Advies voor beide verenigingen ingesteld, waarin ook de houders van 
advertentiebureaus zitting namen. De voorzitter van de landelijke vereni-
ging van advertentiebureaus, F. van Rhijn, en A.J.C Rouma werden tot 
lid van de commissie benoemd. Hiermee kwam een regeling tussen de 
advertentiebureaus enerzijds en de NDP en NPP anderzijds een stap dich-
terbij. De problematiek rond de marges van de te geven kortingen bleef de 
gemoederen bezighouden. 

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had de NDP het idee 
dat de advertentiebureaus slechter begonnen te betalen. Het parool werd: 
‘Boter bij de vis’. Aan bureaus die hun rekeningen niet regelmatig volde-
den werd een aanmaning gestuurd. Uiteindelijk konden ze op een zwarte 
lijst terechtkomen. Verder werd een ‘formulier’ opgesteld om adverten-
tiebureaus te herinneren aan hun contractuele verplichtingen. De leden 
van de Nederlandsche Vereeniging van Houders van Advertentie-Bureaux 
hielden zich wel aan de gemaakte afspraken en betaalden ook stipt. 

Op 29 december 1914 kwam een overleg opgang tussen de Neder-
landsche Vereeniging van Houders van Advertentie-Bureaux, de NDP en 
de NPP om te komen tot het vastleggen van regels voor een ‘behoorlijk 
gevestigd’ advertentiewezen. F.J.M. Wierdels, van 1897 tot 1932 direc-
teur van het dagblad De Tijd, kreeg het verzoek een ontwerp-regeling te 
schrijven. Op Oudejaarsdag was hij er al mee klaar. In een gecombineerde 
bestuursvergadering van de NDP en NPP op 26 januari 1915 werd het 
ontwerp behandeld. Men had goed door dat het succes van de Regelen 
bepaald werd door de mate van deelname van de betrokken partijen. Tij-
dens een tweede gecombineerde buitengewone ledenvergadering van de 
NDP en NPP op 1 maart 1915 werden de Regelen door de leden van 
beide verenigingen vastgesteld. Mondeling deden vijfentwintig leden de 
toezegging dat ze bereid waren aan de regeling deel te nemen. De betrok-
ken uitgevers waren toen nog niet bereid zich bij onderlinge afspraak wat 

58 Revue der Reclame, januari 1959, p. 27.
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betreft het eigen prijsbeleid te binden. De voorschriften van 1915 hadden 
een eenzijdig karakter: de uitgevers maakten uit wie ‘erkend’ konden wor-
den en dus korting zouden krijgen. 

In de Regelen voor het advertentiewezen van 1915 werd onder meer bepaald 
dat de leden van de NDP en NPP uitsluitend aan erkende advertentie-
bureaus een vaste korting zouden verlenen. De bureaus konden de erken-
ning verwerven door aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het systeem 
van het verpachten van advertentieruimte werd afgeschaft (Ariadne, janu-
ari 1967; Hemels, 1983, pp. 61-64). Vanaf de instelling van de Regelen voor 
het advertentiewezen werden de meeste zaken die betrekking hadden op de 
Regelen en de erkenning in het NDP-vakblad Mededeelingen aan de Leden 
opgenomen. De Regelen werden door de leden van de NDP, de NPP en 
door een aantal advertentiebureaus onderschreven. Van 22 september 1916 
tot april 1923 verscheen hiervoor een nieuwe uitgave van de NDP en 
NPP, namelijk Het Advertentiewezen. Hierin werd onder andere de officiële 
lijst van erkende advertentiebureaus gepubliceerd (Hemels, 1983, p. 66).

Het erkenningensysteem bood aan beide partijen grote voordelen. De 
leden van de NDP en NPP liepen minder risico tegen elkaar uitgespeeld 
te worden dan voorheen, zodat ze zich verzekerd wisten van redelijke 
inkomsten. Voor de leden van de landelijke vereniging van advertentiebu-
reaus verbeterde de situatie op vergelijkbare wijze. Bovendien konden ze 
zich nu tooien met het predicaat ‘erkend’ wat hun beroep meer status ver-
leende. Van Baarle en Zeylstra (1964, p. 183) schrijven hierover: ‘Iemand 
met twaalf ambachten en dertien ongelukken die vroeger de raad kreeg: 
“Begin maar een advertentie-bureau, dat moet een goudmijntje wezen!”, 
liet eenvoudig wat briefpapier drukken met het trotse opschrift reclame 
adviseur; heel veel meer was er om “in de reclame te gaan” niet nodig. 
Maar langzamerhand drong het tot dit soort figuren door, dat het met die 
legendarische goudmijn zo‘n vaart niet liep en dat er voor de uitoefening 
nog iets anders kwam kijken dan flux de paroles en gestaag café verkeer.’ 

In het Verenigingstijdschrift van de VEA, Het Advertentie Bureau, van 
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augustus 193059 keek Wierdels met voldoening terug op het instellen van 
de Regelen van 1915. Hij vatte in zijn terugblik nog eens samen waar het 
volgens hem om ging. ‘Bij één kordaat besluit werden eens een goede 
twee honderd leden, die als tusschen-persoon provisie van advertentiën 
opstreken, de woestijn ingedreven. De secretarissen van gemeenten, amb-
tenaren der Departementen van Algemeen Bestuur, procuratiehouders en 
andere bedienden van adverteerende firma’s, agenten van rijwielhande-
laren, kappers, oberkellners, melkboeren, hadden hun “condities”. Flinke 
bedragen aan advertentiën konden niet worden geïnd. Ten minste niet 
door ons, wél door de tusschenpersonen.’ Aldus Wierdels in 1930.

De problemen werden door de Regelen voor het advertentiewezen niet 
helemaal opgelost, onder meer omdat niet alle betrokkenen ze wensten te 
ondertekenen. Bovendien ontstonden na verloop van tijd nieuwe inzich-
ten, die ertoe leidden dat de Regelen tijdens het interbellum verschillende 
malen herzien werden (1920, 1924, 1932 en 1935/36). Ook na de Tweede 
Wereldoorlog zouden nog regelmatig aanpassingen van de Regelen wen-
selijk blijken. Bij alle wijzigingen van de Regelen bleef het tegengaan van 
prijsbederf het hoofddoel.

Bij de Regelen van 1920 werden aan de erkenning niet alleen meer 
plichten (leveren volgens een opgelegd kortingensysteem), maar ook 
rechten verbonden. Dit laatste hield bijvoorbeeld toezicht op tarieven in, 
evenals strafbepalingen bij overtredingen die voortaan niet meer uitslui-
tend golden voor de bureaus, maar ook voor de uitgevers. Bij de wijzi-
ging van de Regelen was een Commissie van Advies betrokken, bestaande 
uit vijf directeuren van advertentiebureaus. De overeenkomst gold ook 
voor de tijdschriftuitgevers voorzover die verenigd waren in de NPP. In 
de reclamevakpers werd met gematigd optimisme op de nieuwe Regelen 
gereageerd. ‘De beide Vereenigingen zijn nooit belust geweest op dwang-
maatregelen en zijn dat nu nog niet. Zij doen liever een beroep op de zeer 

59 Het Advertentie Bureau, augustus 1930, pp. 167-171. In het artikel wordt G.C.A. (Ger) Cop-
pens, die op 23 juni 1930 op de leeftijd van 58 overleden was, door Wierdels herdacht. 
Coppens had een actieve rol gespeeld bij het tot stand komen van de Regelen van 1915. 
Wierdels kende Coppens goed hoewel hij hem wat uit het oog was verloren, nadat Coppens 
zich na 1916 uit het actiever deel van het zakenleven had teruggetrokken en de leiding van 
het bureau had overgedragen aan zijn zoon Han Coppens. Coppens was lid geweest van de 
Commissie van Advies en voorzitter van de VEA. Verder was hij betrokken geweest bij het 
ontstaan van het verenigingsorgaan Het Advertentie Bureau. De kop van dit blad was door 
Coppens ontworpen. Volgens Wierdels had Coppens een eigen mening, die door hem niet 
altijd gedeeld werd. Voor Coppens zou het advertentiebureau: ‘een Bureau van Raad en Bij-
stand voor den Adverteerder’, zijn, en ‘zoo’n beetje staan tegenover ons.’ Wierdels zag daar 
aanvankelijk niet veel in. ‘In den tijd van onze beweging om te geraken uit de doode sleur 
werd om de denkbeelden van den heer Coppens wel wat gelachen. Er viel zooveel te doen! 
Uit onze bladen moesten allerlei vriendelijkheidjes worden weggeruimd, die feitelijk adver-
tentiën waren en niets opbrachten, omdat zij onder den redactioneelen inhoud der courant 
waren opgenomen. Ook hadden de meesten onzer hun kracht gezocht in het verlagen van 
de prijzen. Deze moesten in de hoogte worden gedreven. Wat de heer Coppens verkon-
digde, noemde menigeen theorie. Thans weten wij wel beter. Ieder flink advertentie-bureau 
legt zich toe op die theorie vol praktijk.’ De tijd was aanvankelijk dus nog niet rijp voor de 
ideeën van Coppens. Maar later, toen de problemen binnen de dagbladpers onder controle 
waren, kwamen de ideeën van Coppens Wierdels niet meer zo vreemd voor.
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weinige leden, die tot nu toe zijn blijven weigeren mede te werken, opdat 
deze zullen inzien, dat hetgeen voor allen goed is, voor hen niet nadelig 
kan wezen. Zij doen dit liever dan enkel een kans aan te grijpen om hen 
te dwingen mede te gaan, òf hen tegenover zich te zien stand houden, 
wat aan hen groote moeilijkheden zou veroorzaken.(…) Al zou er nog wel 
eens een uitgever door de mazen glippen.’60

In 1920 werd vastgehouden aan het beginsel dat de Regelen niet door 
alle betrokkenen gezamenlijk werden vastgesteld. Dit bleef voorbehouden 
aan beide uitgeversverenigingen. Met de VEA werd dus geen overeen-
komst gesloten. De Regelen werden eenzijdig opgelegd aan de adver-
tentiebureaus. Veel uitgevers bleven na 1920 hoge kortingen rechtstreeks 
aan adverteerders geven, hoewel met de Regelen juist beoogd werd tot 
een prijshandhaving in plaats van prijsbederf te komen. Verder moesten 
de boekhandelaren, die nog steeds als tussenpersoon optraden, een stapje 
terug doen. Ze mochten nog maar een beperkt aantal advertenties van 
derden tegen provisie opgeven. Hierbij kan men denken aan familieadver-
tenties en ‘losse’ advertenties. Deze advertenties mochten niets te maken 
hebben met beurs, handel en nijverheid. De Regelen van 1920 werden 
in 1922 ondertekend door 42 dagbladen, dat wil zeggen de helft van het 
aantal in de NDP vertegenwoordigde kranten. Het bestuur van de NDP 
liet blijken, er spijt van te hebben dat de Regelen in 1915 alleen bindend 
verklaard waren voor de erkende advertentiebureaus en niet voor alle in 
de NDP verenigde uitgevers van dagbladen.

Op 1 februari 1924 werd een nieuwe, verder aangescherpte, versie van 
de Regelen van kracht. De (dag)bladen moesten zich aan de gedeponeerde 
tarieven houden en het werd de bureaus verboden, retourcommissie aan 
de adverteerders te geven. De beperkte controle op de naleving van de 
Regelen bleef een zwak punt. Vanaf 15 december 1927 werd gewerkt aan 
een nieuwe versie van de Regelen. Op 20 juni 1929 werden de gewijzigde 
Regelen bekrachtigd door de leden van de NDP. Hierop volgden onder-
handelingen met de erkende bureaus. Intussen bestonden er tijdelijk twee 
verenigingen voor die sector. Naast de VEA was in november 1929 het 
Instituut voor Service-Advertentie-Bureaus opgericht. De onderhande-
lingen over de nieuwe Regelen resulteerden in 1930 in drie conceptver-
sies, en wel één voor elke vereniging. Een nieuwe commissie bereikte een 
compromis. Het hield in dat de erkende bureaus een vertegenwoordiging 
zouden krijgen in de Uitvoerende Raad en de Raad van Beroep. Op 1 juli 
1932 traden de nieuwe Regelen in werking, nadat alle drie organisaties 
ermee ingestemd hadden. De erkende bureaus accepteerden de Regelen 
voor de periode van een jaar. De NPP was als deelnemer in de Regelen 
afgevallen. De reden was dat onvoldoende leden accoord wensten te gaan 
met de nieuwe versie. Op verzoek van de VEA werden op 15 januari 1936 
nog kleine wijzigingen aangebracht. Deze hingen samen met deloyale 
concurrentie van buitenlandse bureaus en hun Nederlandse filialen. Op 1 
maart 1936 hadden veertig dagbladen de Regelen ondertekend. Hoewel 

60 Ariadne, April 1983, p. 24.
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de meeste leden van de NDP zich aan de Regelen verbonden hadden, 
waren nog steeds niet alle dagbladondernemers vertegenwoordigd. De 
Regelen met als grondslag de Regelen van 1915 bleven tot in de bezet-
tingsjaren van kracht. Pas in De Regelen van 1948 werd een afspraak over 
prijshandhaving opgenomen. De korting werd vastgesteld op vijftien pro-
cent van de bruto-advertentieprijs. Voorheen kon de korting variëren van 
tien tot vijfentwintig procent en soms meer (Rooij, 1956, pp. 322-330; 
Hemels, 1983, pp. 60-68, 105-108).

Voor de verschillende partijen was het van belang dat er voldoende 
deelname aan de regelen was en dat de ondertekenaars zich aan de afspra-
ken hielden. Als één van beide partijen, de uitgevers van dag- en perio-
dieke bladen aan de ene kant en de advertentiebureaus aan de andere kant, 
collectief geweigerd had de Regelen te ondertekenen, dan was er niets van 
terecht gekomen. Hetzelfde geldt voor de naleving. Indien de Regelen op 
grote schaal ontdoken zouden zijn, dan hadden ze net zo goed niet onder-
tekend hoeven te worden. Dat de Regelen, zij het niet zonder problemen, 
toch een succes bleken, maakt duidelijk dat de problemen van beide par-
tijen met de adverteerders er goed mee opgelost konden worden. Belang-
rijk hierbij is dat de drie brancheorganisaties (NDP, NPP en VEA) door de 
uitgevers dagbladpers, hun collega’s van de periodieke pers en de houders 
van advertentiebureaus serieus genomen werden. Deze positieve houding 
leidde tot een groeiende deelname aan de Regelen.

Het ledental van de NDP liep op van 58 in 1911 tot 68 in 1950. Ze 
vertegenwoordigden 69 en 60 zelfstandige dagbladen (Hemels, 1983, p. 
51, 280). De toename van het aantal erkende advertentiebureaus was ook 
aanzienlijk, zodat de oprichting van de verenigingen en de instelling van 
de Regelen een succes genoemd mogen worden. Dit blijkt ook uit het 
feit dat de adverteerders zich eveneens gingen organiseren in de Bond van 
Adverteerders (BvA). Deze organisatie dateert van 6 mei 1919 (Hemels, 
1983, pp. 74-75).

Ondanks alles is het opvallend dat een aantal advertentiebureaus zich 
wist te handhaven zonder het predicaat ‘erkend’ te hebben. Hiervoor 
kunnen verschillende redenen aangevoerd worden. Allereerst bestond de 
mogelijkheid de Regelen te ontduiken. Vooral in het begin en in moeilijke 
tijden, zoals crisisjaren, is dit voorgekomen. Bovendien konden derge-
lijke bureaus zaken doen met uitgevers die de Regelen niet onderschre-
ven hadden. Ook bestond de mogelijkheid dat niet erkende bureaus hun 
advertenties via erkende advertentiebureaus lieten plaatsen in titels waar-
toe ze niet rechtstreeks toegang hadden. Dit laatste betekende wel dat ze 
een groot deel van de inkomsten (de korting) aan deze bureaus moesten 
afstaan (Kagie, 18 mei 1985). Verder werd in sommige gevallen een onthef-
fing aan een bureau verleend. Doorgaans gebeurde dit, omdat de toeken-
ning ervan geen gevaar voor een ondermijning van de Regelen betekende 
en de uitgevers de extra-inkomsten niet graag wilden missen.

Mede door het succes van de Regelen kwam de reclamewereld in bewe-
ging. Men was gewend elkaar op de prijs te beconcurreren. Maar de tijd 
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dat dit mogelijk was, werd met de invoering van de Regelen geleidelijk 
aan afgesloten. De advertentiebureaus konden zich voortaan alleen nog 
van elkaar onderscheiden door een betere dienstverlening in brede zin. 
P.H. Ritter jr. schreef er in het jubileumboek van het Rotterdamse bureau 
Knol het volgende over: ‘De service idee, het immer dieper doordringende 
begrip, dat het zakenleven een dienst inhoudt aan het publiek, is één van 
de essentiële aanleidingen geweest om de kunst te brengen in de reclame. 
De teeken- en schilderkunst, maar ook de literaire. De literator, die zich 
tot een bondige aanprijzing van een product, dat hij goed en degelijk en 
behoorlijk acht, neerzet, pleegt geen verraad aan zijn Muze’ (Ritter jr, 
1931, p. 53). De introductie van kunstenaars in de reclame gaf aanleiding 
tot een discussie over de vraag of de kunst in dienst gesteld moest worden 
van de reclame of omgekeerd. De discussie werd beslecht in het voordeel 
van het standpunt van degenen die kunst dienstbaar wilden maken aan de 
reclameboodschap. 

Rond 1920 kwam de reclame in een nieuwe fase. De bureaus kon-
den zich nu vooral staande houden door meer vakkennis in te brengen. 
Opdrachtgevers verwachtten adviezen met betrekking tot de keuze van 
het medium, de vormgeving en de inhoud van de reclame. De eerste 
aanzetten tot reclame voor andere reclame-uitingen zijn rond dezelfde 
tijd vast te stellen. Men had aanvankelijk vooral geprobeerd het gebruik 
van het adverteren te stimuleren. Dit betekende echter niet dat andere 
reclame-uitingen geen toepassing hadden gevonden. De verruiming van 
het werkterrein van de advertentiebureaus voltrok zich geleidelijk aan. 
Naast het advertentiebureau kwam het reclamebureau tot ontwikkeling.

5.3 terugblik op de ontwikkeling in het buitenland en in neder-
land

De fase van de voorlopers van het advertentiebureau in de Verenigde Sta-
ten, Duitsland en Nederland liep chronologisch tamelijk ver uiteen voor 
de drie landen. Het advertentiebureau heeft in Duitsland een mogelijke 
voorloper gehad in de vorm van het Intelligenzkantoor. Dergelijke kan-
toren zijn voor het eerst in Frankrijk ontstaan, en wel in de zeventiende 
eeuw. Maar ze bestonden ook in andere Europese landen waaronder 
Engeland. Kenmerkend voor deze kantoren was dat ze onder staatscon-
trole stonden. Ze kregen van de toenmalige overheden het exclusieve 
recht om te bemiddelen bij het plaatsen van advertenties. Daarom was er 
geen sprake van vrije concurrentie. Heuer (1935) gebruikt de verwijzing 
naar het bestaan van het Intelligenzkantoor in de functie van bemiddelaar 
bij de plaatsing van advertenties om ze als voorganger van het advertentie-
bureau te kunnen opvoeren. Reinhardt (1993) stelt daar tegenover dat het 
ontbreken van de vrijheid om een dergelijk kantoor te beginnen, betekent 
dat het niet als een voorloper van het advertentiebureau gezien mag wor-
den. In Nederland en in de Verenigde Staten bestond geen Intelligenzkan-
toor. In Duitsland liep de fase van de ‘voorlopers’ tot ongeveer 1865. 

In Nederland hielden verschillende beroepsgroepen zich gedurende 
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een groot deel van de negentiende eeuw bezig bij het bemiddelen van 
advertenties. Gewezen is op postdirecteuren, boekhandelaren, agenten van 
krantenuitgevers, notarissen, makelaars en persbureaus. In de tijd van de 
voorlopers, die in Nederland liep tot ongeveer 1880, werd advertentiebe-
middeling doorgaans nog als nevenactiviteit uitgeoefend. Er bestonden al 
wel enkele bureaus, maar het heeft er alle schijn van dat deze hun werk-
zaamheden naast een boekhandel uitoefenden. In de Verenigde Staten zijn 
hoogstwaarschijnlijk postmeesters en freelance advertentie-acquisiteurs 
aan de advertentiebureaus voorafgegaan. Daar liep deze eerste fase tot 
ongeveer 1870.

De zegelbelasting op dagbladen en advertenties speelde in de drie lan-
den een verschillende rol. In Nederland wisten verschillende kranten 
(het Algemeen Handelsblad, Het Nieuws van den Dag) te profiteren van de 
afschaffing van het dagbladzegel en advertentiezegel. In de Verenigde Sta-
ten was de Stamp Act al in 1765 afgeschaft, zodat de zegelbelasting daar 
geen belemmerende rol bij het adverteren in de kranten in de negentiende 
eeuw gespeeld heeft (Luykx, 1978). In Duitsland was de rol van het adver-
tentiezegel ook beperkt. Als er al sprake was van invloed, dan was deze 
vooral lokaal, omdat het dagbladzegel niet in alle Duitse staten ingevoerd 
was. 

Na de afschaffing van het dagblad- en advertentiezegel in 1869 nam het 
aantal dagbladen in Nederland toe. Van een sterke toename van het adver-
tentievolume was niet over de gehele linie sprake. De afschaffing van de 
zegelbelasting leidde er vooral toe dat de dagbladen aan kwaliteit won-
nen. Soms werden ze goedkoper waardoor ze voor grotere groepen lezers 
bereikbaar werden. Voor adverteerders betekende de afschaffing niet altijd 
dat het adverteren bij alle dagbladen goedkoper werd. Dit gold bijvoor-
beeld voor de NRC. Adverteerders konden vooral profiteren van een gro-
ter aantal (nieuwe) dagbladen die zich soms tot nog niet eerder te bereiken 
doelgroepen richtten. Het Nieuws van den Dag wist zich succesvol als een 
goedkoop dagblad te profileren. Dit nieuwe type dagblad slaagde erin 
grote groepen lezers aan zich te binden en dat bleek voor veel adverteer-
ders aantrekkelijk te zijn. De advertentiebureaus konden in Nederland uit-
eindelijk dus toch ook profiteren van de afschaffing van de zegelbelasting.

Het eerste advertentiebureau in Nederland ontstond in 1826 uit de 
boekhandel Wijt en Zoonen. Nederland ging hiermee de Verenigde Sta-
ten (1843) en Duitsland (1856) voor. Internationaal gezien was Nederland 
hiermee één van de eerste landen waar een advertentiebureau tot ont-
wikkeling kwamen. R.F. White & Son uit Engeland ontstond in 1800 en 
wordt doorgaans beschouwd als het eerste bureau ter wereld.

Het eerste advertentiebureau in de Verenigde Staten was dat van Volney 
B. Palmer. Het ontstond in 1843. Palmer wist gebruik te maken van een 
gat in de markt. Bij veel adverteerders bestond een gebrek aan inzicht in 
de mogelijkheden om te adverteren. Palmer zorgde ervoor dat de adver-
tenties op het juiste moment in de door zijn opdrachtgevers gewenste 
bladen geplaatst werden. Verder droeg hij zorg voor de financiële afhande-
ling. Van advies was nauwelijks sprake. Palmer kreeg vrij snel verscheidene 



151

navolgers. Sommige oud-medewerkers leerden het vak bij hem en begon-
nen voor zichzelf. Maar er ontstonden ook nieuwe bedrijven die niet tot 
de bestaande kring behoorden. De advertentiebureaus ontstonden in ver-
schillende grote steden in de Verenigde Staten, zoals Chicago, New York, 
Boston, Philadelphia en Washington. 

In de Verenigde Staten ontstonden twee typen advertentiebureaus, 
namelijk de special agents die veelal exclusief voor één of soms enkele kran-
ten werkten, en de general agents die voor alle kranten werkten. Het eerste 
type advertentiebureaus ontstond op initiatief van de krantenuitgevers die 
op deze wijze hoopten een extra bron van advertentie-inkomsten aan te 
boren. In de praktijk was de scheidslijn tussen beide typen bureaus niet 
altijd even duidelijk. Veel special agents breidden hun werkterrein uit en 
werden general agent. De eerste advertentiebureaus verdienden hun geld 
doordat ze van de krantenuitgevers korting kregen op advertenties die ze 
bij hen aanboden. De omvang van de korting is steeds voorwerp van dis-
cussie geweest. Een aantal bureaus ging ertoe over advertentieruimte van 
sommige bladen te pachten, om die vervolgens in stukjes door te verkopen 
aan adverteerders. De periode waarin de advertentiebureaus overwegend 
optraden als bemiddelaars voor advertenties duurde in de Verenigde Staten 
tot het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw.

In Duitsland begon Ferdinand Haasenstein, iets later dan Palmer in de 
Verenigde Staten, namelijk in 1855, met zijn bureau. De dienstverlening 
van Haasenstein, die al snel ging samenwerken met Adolf Vogler, was ver-
gelijkbaar met die van de bureaus in de Verenigde Staten. In Duitsland was 
sprake van een tweetal ontwikkelingen binnen de wereld van de adverten-
tiebureaus. Er ontstonden enkele heel grote bureaus die elkaar fel becon-
curreerden om marktleider te kunnen worden. Deze bureaus hadden een 
netwerk van bijkantoren in veel Duitse steden en soms ook in het bui-
tenland. Daarnaast ontstonden veel kleinere advertentiebureaus met door-
gaans maar één en soms enkele bijkantoren. Haasenstein & Vogler werd 
rond 1890 als leidend bureau door Rudolph Mosse voorbij gestreefd. 
Mosse ondervond vanaf ongeveer 1900 sterke concurrentie van August 
Scherl. De strijd werd beslecht door de financiële problemen van Scherl 
in 1911, waardoor deze gedwongen werd zijn advertentiebedrijf te verko-
pen. Rond 1914 ontstond een heftige machtsstrijd tussen de door Alfred 
Hugenberg opgerichte Ala en Mosse. Deze machtsstrijd werd uiteindelijk 
gewonnen door Ala. In 1934 werd Ala overgenomen door de NSDAP.

Mosse en Scherl wisten beiden een imperium van verschillende media 
op te bouwen en daarvan maakten de advertentiebureaus deel uit. De 
oprichters van Haasenstein & Vogler waren werkzaam geweest bij kran-
ten en toen op het idee gekomen een advertentiebureau te beginnen. Ala 
ontstond vanuit de politiek, gesteund door grootindustriëlen uit ontevre-
denheid met de bestaande bureaus. De ontwikkeling in Duitsland onder-
scheidt zich van die in de Verenigde Staten en Nederland door een relatief 
grote betrokkenheid van de politiek bij de ontwikkelingen in de adverten-
tiewereld. De hoogtijdagen van het advertentiebureau waren in Duitsland 
van 1865 tot 1920.
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In Nederland ontstond het eerste bureau Wijt en Zoonen in 1826. Vervol-
gens duurde het bijna veertig jaar voordat Nijgh in 1846 en vanaf 1864 
samen met Van Ditmar met hun bureau begonnen. Beide bureaus ont-
stonden in Rotterdam. Pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw, 
toen het aantal dagbladen na de afschaffing van het dagbladzegel toenam, 
groeide de advertentiemarkt dusdanig dat er plaats kwam voor een aan-
tal nieuwe bureaus. Rond 1880 ontstonden ineens verschillende bureaus 
waaronder De la Mar. Dit bureau zou zich ontwikkelen tot het leidende 
bureau in Nederland tot 1940. Het bleek ook een broedkamer te zijn voor 
talent. Verschillende werknemers begonnen voor zichzelf, nadat ze erva-
ring bij De la Mar opgedaan hadden.

De honorering van de advertentiebureaus hield de gemoederen in alle 
drie landen voortdurend bezig. In Nederland hebben de Regelen van het 
Advertentiewezen vanaf 1915 en de ermee samenhangende erkenningen 
bijgedragen aan een regulering van de vergoedingen. De periode vanaf 
1880 – toen er ineens diverse advertentiebureaus bij kwamen en het lei-
ding geven aan een dergelijk gespecialiseerd bureau een hoofdberoep werd 
– tot 1920 vormde de tijd van de hoogtijdagen van het advertentiebureau 
in Nederland.




