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Hoofdstuk 6 

Focus op vorm en inhoud van de reclameboodschap 
in het buitenland

6.1 inleiding

Tijdens de fase waarin het reclamebureau tot ontwikkeling kwam, ver-
schoof de focus van de bureaus voor advertentiekruierij naar de vorm en 
inhoud van reclameboodschappen. In de Verenigde Staten, Duitsland en 
Nederland vond deze ontwikkeling niet op hetzelfde moment plaats. In 
de Verenigde Staten loopt deze overgangsperiode van ongeveer 1890 tot 
1920, in Duitsland van 1900 tot 1960 en in Nederland van 1920 tot 1960. 
De periode na 1940 wordt buiten beschouwing gelaten, omdat dit buiten 
het bestek van dit proefschrift valt. In dit hoofdstuk staan de Verenigde Sta-
ten en Duitsland centraal. In hoofdstuk zeven wordt de ontwikkeling in 
Nederland behandeld. Verder zal in dat zevende hoofdstuk een terugblik 
op de ontwikkeling in de drie landen gegeven worden.

De aandacht gaat vooral uit naar de sleutelfiguren binnen de reclamebu-
reaus: de oprichters en de tekstschrijvers. Belangrijke persoonlijkheden uit 
de Amerikaanse reclamewereld, zoals de uitgevers Cyrus Curtis en Joseph 
Pulitzer, de tekstschrijvers John Kennedy, Claude Hopkins, Elmo Cal-
kins en Theodore MacManus en bureau-eigenaar Albert Lasker, passeren 
de revue. In de Duitse reclamewereld speelden bureaus als die van Mosse, 
Scherl en niet in de laatste plaats het bureau Ala een centrale rol, zodat 
zij speciale aandacht krijgen. Tekstschrijvers traden daar nog minder op de 
voorgrond. In dit hoofdstuk staan de volgende subvragen centraal:

•	 Wie waren de belangrijkste sleutelfiguren in de ontwikkeling van 
advertentie- naar reclamebureau? 

•	 Hoe verliep deze ontwikkeling? 
•	 Welke bijdrage leverden deze sleutelfiguren? 
•	 Hoe verdienden de bureaus hun geld? Kwam daar verandering in?
•	 Welke rol speelden de brancheorganisaties in deze fase voor de ontwik-

keling van het reclamemaken in deze fase?
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6.2 Verenigde staten

De reclame wint terrein: de eerste copywriters

In de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw kende de Ver-
enigde Staten nog weinig grootadverteerders. De belangrijkste adver-
teerders waren te vinden onder fabrikanten van patentgeneesmiddelen, 
patentverkopers, grote plaatselijke adverteerders zoals John Wanamaker, en 
een handjevol fabrikanten zoals Fairbanks, Royal Baking Powder, Singer, 
Steinway en Sapolio. Veel zakenmensen en vennootschappen beschouw-
den reclame maken eigenlijk als iets onwaardigs. En waarom zou je er 
dan geld aan uitgeven? (Wood, 1958, p. 247). Tot de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw leidde de reclame hierdoor een tamelijk marginaal 
bestaan. De meeste reclamebudgetten waren nog bescheiden met uit-
zondering van die van patentmedicijnen. De meeste advertenties hadden 
het karakter van een geheugensteuntje. Ze waren niet veel meer dan ‘een 
kale weergave van de feiten’. Volgens commentatoren uit die tijd konden 
ondernemers het beste hun eigen advertenties schrijven. Dit wordt geïl-
lustreerd door een advertentie uit een blad van Rowell uit 1872 waarin 
de volgende zin staat: ‘The man who cannot do this is not fit to advertise’ 
(Pope, 1983, pp. 133-134).

De eerste belangrijke adverteerders die behoeften kregen aan bekwame 
copywriters voor het schrijven van advertenties waren warenhuizen. 
Hun marktgebied groeide door de opkomst van het openbaar vervoer en 
bovendien breidden ze hun assortiment uit. De warenhuizen wilden hun 
nieuwe klanten buiten het oorspronkelijke marktgebied ook laten weten 
welke aanbiedingen ze hadden. Eén van de eerste succesvolle copywriters 
was John Powers die in 1880 in dienst kwam bij de warenhuisketen van 
John Wanamakers in Philadelphia. Powers had de aandacht van Wanama-
kers getrokken door een advertentie voor Wilcox & Gibbs-naaimachines 
in Engeland (Pope, 1983, pp. 134-135). De stijl van Powers ging uit van 
het gezond verstand. Hij schreef directe en feitelijke teksten. Het beklem-
tonen van het belang van feiten in plaats van de vorm kwam mede door 
Powers in de mode. Powers verwoordde het zelf als volgt: ‘The first thing 
one must do to succeed in advertising is to have the attention of the reader. 
The next thing is to stick to the truth, and that means rectifying whatever’s 
wrong in the merchant’s business. If the truth isn’t tellable, fix it so it is. 
That is all about all there is to it’ (Fox, 1984, p. 28). Geholpen door de 
reclame van Powers wist Wanamaker de omzet binnen een paar jaar te ver-
groten van vier miljoen dollar tot acht miljoen dollar per jaar. 

De relatie van Wanamakers met Powers was moeizaam. Powers was 
namelijk een zeer onafhankelijke persoonlijkheid die zich door nie-
mand iets liet zeggen. Hij nam geen opdrachten aan, ook niet van zijn 
baas. Wanamaker zij eens tegen hem: ‘You are the most imprudent man I 
ever saw.’ Uiteindelijk verloor Wanamaker in 1883 zijn geduld met Powers 
en ontsloeg hij hem. Een jaar later, in 1884, nam hij hem weer in dienst 
om hem in 1886 definitief te ontslaan. Powers zette zijn carrière voort 



156

als freelance copywriter en dat bleek zeer lucratief te zijn. Hij vroeg bij 
zijn opdrachten totale vrijheid tegen een honorarium van honderd dollars 
per dag. Bij Wanamakers werd Powers opgevolgd door Manly Gillam die 
advertenties bleef schrijven in de stijl van Powers (Fox, 1984, pp. 26-27). 
Volgens Wanamakers werd de stijl van Powers in 1890 landelijk zeker door 
vijftig winkels geïmiteerd. 

Gilliam schatte in 1899 dat de twintig grootste winkels in New York 
en Chicago ongeveer 1.7775.000 dollar aan adverteren uitgaven. De twee 
grootste winkels, Wanamakers en Siegel-Cooper uit New York, zouden elk 
300.000 dollar aan reclame besteed hebben. Daarmee schaarden ze zich 
rond het einde van de negentiende eeuw onder de grootste adverteerders 
in de Verenigde Staten (Pope, 1983, p. 135).

Overigens bleven de meeste schrijvers van advertenties in de tijd van 
Powers anoniem. Een grote groep onbekenden schreef in de jaren zeventig 
en tachtig van de negentiende eeuw sentimentele gedichtjes en slagzinnen 
voor advertentiekaartjes. Deze werden verkocht aan detaillisten, warenhui-
zen, fabrikanten en iedereen die maar overtuigd kon worden van het nut 
ervan. Deze tekstschrijvers wisten nooit de reputatie van Powers, Gillam, 
Harte, Charles Austin Bates, Fowler of Hebbard te bereiken. 

De transformatie van advertentiebureau tot reclamebureau: 1890-1920

Vanaf het laatste decennium van de negentiende eeuw tot de jaren twintig 
van de twintigste eeuw voltrok zich in de Verenigde Staten de overgang 
van spacebroker naar reclamebureau. In een periode waarin de adverten-
tiebureaus nog als spacebroker opereerden, werden de advertentieteksten 
door de adverteerder zelf geschreven. Maar rond 1890 begonnen sommige 
adviseurs er al op aan te dringen, professionele tekstschrijvers aan te wer-
ven: alleen zij zouden goede reclameteksten kunnen schrijven. Een voor-
beeld hiervan wordt verwoord in een hoofdartikel in Printers’ Ink getiteld: 
‘Hints on Preparing Advertisements’. Hierin wordt geadviseerd toch 
vooral een tekstschrijver in dienst te nemen (Laird, 1992). 

Toen de strijd om de klant heviger werd, ontstond bij adverteerders 
meer behoefte aan stijlvolle reclame-uitingen (Marchand, 1985). Veel 
bureaus realiseerden zich dat het tekstschrijven en vormgeven van groot 
belang begon te worden en dat dit kansen bood hun dienstverlening uit te 
breiden. Rond het laatste decennium van de negentiende eeuw vond een 
tweedeling plaats binnen de wereld van de ‘advertising agencies’. De eerste 
groep bureaus plaatste alleen maar advertenties met teksten die door ande-
ren aangeleverd werden. Een tweede groep bureaus ging een inhoudelijke 
bijdrage aan advertenties leveren. De tweede categorie bureaus won sterk 
aan belang. Het reclamebureau ontwikkelde zich tot de partner van de 
adverteerder. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat in 1917 al rond de 
95 procent van de landelijke reclame via de full-service reclamebureaus 
liep (Pope, 1983, p. 144).

Tussen de advertentiebureaus ontstond aan het einde van de negen-
tiende eeuw een concurrentiestrijd rond het aanbieden van hun exper-
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tise bij het maken van advertenties voor potentiële klanten. De bureaus 
gingen de afdelingen met tekstschrijvers en vormgevers verder uitbreiden 
om de gespecialiseerde dienstverlening aan hun klanten te kunnen bie-
den. Reclame-professionals beweerden dat zij alleen over de deskundig-
heid beschikten om reclame-campagnes vorm te geven en uit te voeren 
(Laird, 1992). De klanten van de bureaus gingen er steeds meer toe over, 
hun reclame-afdelingen klein te houden om zo geen dure doublures te 
creëren (Marchand, 1985, p. 39). Hierbij werd ervan uitgegaan dat het 
goedkoper was expertise van buitenaf in te kopen dan zelf personeel in 
dienst te nemen.

De precieze taakverdeling was onderwerp van onderhandeling. Het 
resultaat ervan varieerde van bedrijf tot bedrijf. Doorgaans leverde de 
reclameafdeling van het betrokken bedrijf productkennis. Ook hadden de 
medewerkers van deze afdeling van oudsher ervaring met het verkopen 
van producten. Het reclamebureau bracht kennis van de media en van de 
klanten in. Aan het einde van de jaren twintig van de twintigste eeuw ver-
trouwden de meeste grote adverteerders niet alleen op de reclamestrate-
gie van hun reclamebureau, maar ook op de gedetailleerde invulling van 
hun advertenties (Marchand, 1985). In de Verenigde Staten sloegen Lord 
& Thomas, N.W. Ayer & Son, Pettingill & Co en J. Walther Thompson als 
eerste bureaus de weg naar het moderne servicebureau in. Zij ontwier-
pen hele reclameplannen, maakten zelfstandig marktanalyses en beperkten 
zich niet meer tot de uitvoerende taken. Deze taakverandering hing nauw 
samen met het soort reclame dat gemaakt diende te worden. De reclame 
voor het merkartikel werd belangrijk, waardoor het noodzakelijk werd 
effectieve merken te ontwerpen en slagzinnen te bedenken. Bij adverteer-
ders ontstond steeds vaker het idee dat ze daar zelf niet meer toe in staat 
waren (Redlich, 1935, pp. 85-86).

Hoewel de meerderheid van de grote landelijke adverteerders van de 
diensten van reclamebureaus gebruik maakte als het om het vervaardi-
gen van hun reclameboodschappen ging, gold dit niet voor alle bedrijven. 
Enkele grote reclamemakers waren geen voorstander van het inzetten van 
een reclamebureau bij het maken van hun reclame. Een voorbeeld hier-
van was Royal Baking Powder, de grootste adverteerder in de landelijke 
dagbladen in het laatste decennium van de negentiende eeuw. Deze fabri-
kant van bakpoeder gaf in 1893 ruim een half miljoen dollar aan adver-
tenties uit, verdeeld over ongeveer 14.000 publicaties. De reclamemanager 
van Royal Baking Powder gaf er de voorkeur aan de reclame door zijn 
eigen reclameafdeling te laten maken. Deze bestond uit ongeveer 55 per-
sonen. Het geval van Royal Baking Powder stond niet op zichzelf. Som-
mige kapitaalkrachtige ondernemers besloten zelf een reclamebureau op 
te zetten omdat vervolgens onder hun directe aansturing te laten werken. 
Een voorbeeld hiervan was C.W Post van Postum61. Hij verdacht recla-
mebureaus ervan kleinere klanten te subsidiëren op kosten van de grotere. 

61 Postum was de fabrikant van een drank die gebaseerd was op geroosterd graan. Het product 
werd verkocht als een vervanging voor koffie.
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Post zette daarom een ‘in-house’-bureau onder leiding van F.C. Grandin 
op. Hij eiste van uitgevers dat deze de korting aan het bureau van Grandin 
zouden geven. Een ander voorbeeld was Procter & Collier dat tot na de 
Eerste Wereldoorlog nauw verbonden bleef met de zeepmaker Procter & 
Gamble. De banden waren in de genoemde gevallen bijzonder hecht, hoe-
wel Procter & Collier ook reclame verzorgde voor andere cliënten.

Aan het einde van de negentiende eeuw ontstonden in de Verenigde 
Staten nog andere alternatieven voor het inschakelen van reclamebu-
reaus. Zo ontstond vanaf de jaren negentig de ‘readymade copy service’, 
een dienst die gericht was op detaillisten. Een voorbeeld hiervan was de 
American Press Association die vellen met twaalf advertenties aan winke-
liers verkocht, waarop deze alleen nog hun naam en adres hoefden in te 
vullen. Hierna konden de vellen naar de lokale bladen verstuurd worden. 
Sommige uitgevers boden grotere nationale adverteerders gratis advies aan 
over de wijze waarop een advertentie opgesteld diende te worden. Maar er 
waren ook freelance tekstschrijvers, zoals John Powers en John E. Kennedy, 
die hun diensten aanboden aan iedereen die ervoor wilde betalen (Pope, 
1983, pp. 148-149).

Het tijdschrift: medium voor landelijke reclame vanaf de jaren tachtig

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw kregen de belangrijkste recla-
mebemiddelaars steeds meer belangstelling voor reclame in tijdschriften. 
De tijdschriftuitgever Scribners was zeer succesvol op dit terrein. Daar-
door werden ook andere op het idee gebracht tijdschriftreclame in te gaan 
zetten. Gedurende de jaren zeventig tot negentig was Youth’s Companion 
bijzonder succesvol. Medewerkers van dit tijdschrift hielden zich al bezig 
met het schrijven van reclameteksten en met het plannen van reclame, 
toen de reclamebemiddelaars nog hoofdzakelijk makelaars in adverten-
tieruimte waren. Ook vonden ze een goede vormgeving al belangrijk. 
De verkoop van advertentieruimte stond niet langer centraal, maar het 
product ging deze positie innemen. Er werd gewerkt aan een product 
waarvoor men zowel de producent als de adverteerder wilde winnen. 
Reclameontwerpen lagen bij deze eerste generatie reclametekstschrijvers 
aan de reclame ten grondslag. De door hen toegepaste methode werd in 
de jaren negentig ook wel als prepared copy aangeduid. Deze aanpak vond 
navolging bij John Adams Thayer en Thomas Batner, toen zij in dienst tra-
den van Cyrus H.K. Curtis (1850-1933), die een prominente rol speelde 
bij de opkomst van de moderne tijdschriften in de Verenigde Staten.

Curtis is in zijn jeugdjaren afwisselend advertentieacquisiteur en kran-
tenuitgever geweest. Zijn eerste blad, The People’s Ledger, (1872) mislukte. 
Maar hij gaf niet op. In 1879 begon Curtis met 2.000 dollar die hij leende 
van zijn zwager met een nieuw blad, de Tribune and Farmer, waarmee hij 
zich vooral op boeren richtte. In dit (vak)tijdschrift werd een speciale 
rubriek voor vrouwen gereserveerd, met als kop ‘Women at home’. Deze 
rubriek ontwikkelde zich eerst tot een bijlage en later tot het zelfstan-
dige blad: Ladies Home Journal. Na een jaar had dit vrouwentijdschrift een 
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oplage van 50.000. Dit aantal verdubbelde na een reclame-campagne van 
het advertentiebureau van Ayer. Na nog meer reclame-campagnes groeide 
het blad door tot een oplage van 400.000. 

Kort na de oprichting van zijn uitgeverij begon Curtis grootschalig 
reclame te maken in vrouwentijdschriften, religieuze bladen en algemene 
tijdschriften. In het midden van de jaren negentig was Curtis met een 
jaarbudget van 200.000 dollar één van de grootste adverteerders van de 
Verenigde Staten. Hij stelde dat hij ondernemers wilde stimuleren in zijn 
bladen te adverteren door zelf het goede voorbeeld te geven (Fox, 1984, 
pp. 32-34). Zijn geweldige successen zijn terug te voeren op het feit dat 
hij het belang van reclame als afzetmethode vroegtijdig onderkende (Red-
lich, 1935, pp. 78-79; Fox, 1984, pp. 32-34). Toen Curtis, die het tot multi-
miljonair bracht, eens gevraagd werd waarom hij zo succesvol was, zij hij: 
‘Advertising’. (…) ‘That’s what ever I am (…) I use up my days trying to 
find men who can write an effective advertisement’ (Fox, 1984, p. 32). Zelf 
was Curtis overigens geen begaafd schrijver of redacteur. Zijn kracht lag 
in het vinden van getalenteerde medewerkers. Bovendien was Curtis een 
pionier op het gebied van de marktanalyse.

In de Verenigde Staten waren de publiekstijdschriften veel belangrijker 
dan in Europa. Tijdschriften verschenen in tegenstelling tot de dagbladen 
door het hele land. Een adverteerder die in de Verenigde Staten landelijk 
bereik wenste, kon dit op de meest eenvoudige wijze bereiken door in 
deze tijdschriften te adverteren. In de landen in Europa werd wel landelijk 
geadverteerd, maar over de landsgrenzen heen was dat zelden het geval. De 
Amerikaanse vaktijdschriften werden vanaf 1888 door James H. McGraw 
(1860-1948) ontdekt als drager voor reclameboodschappen (Ingham, 
1983, deel 2, pp. 90-94).

De Amerikaanse krantenadvertenties beleefden evenals de tijdschrif-
ten pas in de jaren tachtig en negentig hun grote opbloei. Steeds meer 
nieuwe ondernemingen raakten overtuigd van het nut van het adverteren. 
De reclame voor patentgeneesmiddelen, die voorheen het belangrijkste 
geweest was, nam weliswaar nog steeds een belangrijke plaats in, maar het 
aandeel binnen het totale reclamevolume was toch afgenomen. Vooral de 
reclame van warenhuizen, voor huishoudelijke artikelen, evenals voor gas 
en licht kwam op. 

De oprichters van The New York Herald (Joseph Pulitzer) sinds 1883 en 
The New York Morning Journal (William R. Hearst) sinds 1895 waren voor 
de ontwikkeling van de reclame belangrijk. De van oorsprong Oosten-
rijks-Hongaarse Pulitzer (1847-1911) was de eerste uitgever die de adver-
tentieruimte op basis van het oplagecijfer ging verkopen. Hij bracht de 
advertentieprijs ver onder het gebruikelijke tarief. Verder wist hij het 
reclame maken in zijn bladen nog verder te stimuleren door de toeslagen 
op illustraties en de doorbreking van kolommen te laten vervallen. Pulit-
zer besteedde ook veel aandacht aan de illustratietechniek in zijn kranten, 
waardoor ze aantrekkelijker werden voor adverteerders.

Tussen 1880 en 1890 werd zonder succes geprobeerd nieuws en adver-
tenties in de vorm van redactionele reclame met elkaar te vermengen. In 
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1912 werd deze als free publicity aangeduide reclame uiteindelijk verboden. 
De Post-appropriation Act van dat jaar bepaalde namelijk dat alle redacti-
onele mededelingen en journalistiekebijdragen waarvoor betaald was, als 
advertenties beschouwd moesten worden (Redlich, 1935, p. 46).

Reclamebureaus: een symbiose tussen copywriter en commercie

Snelle veranderingen vonden in de Verenigde Staten plaats tijdens de jaren 
negentig van de negentiende eeuw. Een fabrikant begon meestal voor-
zichtig reclame te maken, waarna hij er vertrouwen in kreeg, doordat hij 
zijn verkoopcijfers zag stijgen, dan besteedde hij er vervolgens nog meer 
aandacht aan en prikkelde hij daarmee zijn concurrenten. Adverteerders 
streden om de beschikbare ruimte in kranten en tijdschriften om een zo 
gunstig mogelijke positie in deze bladen te krijgen. Onnozelheid maakte 
plaats voor kundigheid, zodra de adverteerders professionele hulp inriepen 
om opvallender reclame te maken en effectiever te zijn dan de adverte-
rende concurrenten. 

In de late jaren negentig verschenen de eerste vakbekwame tekstschrij-
vers en reclametekenaars in de grote reclamebureaus. Tekstschrijvers zoals 
Nathaniel Fowler, Charles Austin Bates, Artemus Ward, John Kennedy, 
Claude Hopkins en Earnest Elmo Calkins, werden geprezen en kregen 
een zekere bekendheid. Sommigen onder hen zoals Fowler en Bates wer-
den reclamebemiddelaars of hoofd van een reclamebureau. Anderen zoals 
Kennedy, Calkins en Hopkins drukten in de jaren negentig en aan het 
begin van de twintigste eeuw als copywriter hun stempel op de reclame 
van die tijd (Wood, 1958, p. 239).

Aan het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw ont-
stond er in de Verenigde Staten een vernieuwing in de stijl van schrijven. 
Er werd afstand genomen van de directe schrijfstijl zonder opsmuk van 
Powers. Koppen, illustraties en een veelheid aan lettertypen werden popu-
lair. De reclame werd een werkgebied voor schrijvers. Steeds meer per-
sonen met literaire ambities voelden zich aangetrokken tot het lucratieve 
reclamevak. De belangrijkste exponent van deze nieuwe stijl was Earnest 
Elmo Calkins (1868-1964). Hij was een vaardige tekstschrijver wiens 
grootste invloed opmerkelijk genoeg lag bij de vormgeving van adverten-
ties. Calkins was doof geboren en had zich daarom gericht op de wereld 
van boeken en vormgeving. Hij ontwikkelde een grote affiniteit voor tek-
sten en de diepere betekenis ervan. Charles Austin Bates (1866-1936) die 
als jurylid optrad bij een wedstrijd voor het schrijven van advertenties, gaf 
Calkins die de wedstrijd won, een baan bij zijn bureau. Vanaf 1897 ging 
Calkins voor Bates werken. 

Het reclamebureau van Bates had als één van de eerst reclamebureaus 
een afdeling voor vormgeving: een art department. Hoofd van deze afde-
ling was George Ethridge die gestudeerd had aan kunstopleidingen in 
New York, Londen en Parijs. Calkins vond dat de reclame belang had bij 
vorm, kleur en vormgeving. Kortom, het oog wilde ook wat. Hij begon 
steeds vaker adviezen te geven aan Ethridge, die eerder geneigd was deze 
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op een wat goedkopere manier uit te voeren dan Calkins bedoeld had. 
Bates steunde Ethridge in zijn aanpak, want een afdeling voor vormge-
ving moest niet alleen een fatsoenlijk product afleveren, maar ook het stre-
ven naar winstgevendheid van de advertenties ondersteunen. Een en ander 
droeg ertoe bij dat Calkins zich door Ralph Holden liet overhalen een 
eigen reclamebureau te beginnen. 

Holden, drie jaar jonger dan Calkins, was bij het bureau van Bates ver-
antwoordelijk voor het acquirerende van nieuwe opdrachten. Eén van de 
nieuwe klanten had aangegeven, dat Holden en Calkins hun enige con-
tactpersonen waren binnen het bureau van Bates. Waarom zouden die 
beiden dan niet gewoon voor zichzelf beginnen? Dat deden ze: ze begon-
nen in een kantoor dat bestond uit één kamer met een stenograaf en 
een manusje van alles én met 2.000 dollar geleend geld. Ze werden zo 
een voorbeeld voor tal van andere oprichters van reclamebureaus uit de 
geschiedenis van de reclame. Bureaus waren vaak gebaseerd op de chemie 
tussen een creatieve en een commerciële man. Holden en Calkins vulden 
elkaar goed aan. Holden had het zakelijke instinct om het bedrijf te laten 
groeien, terwijl Calkins over het creatieve talent beschikte en sterk was in 
het samenstellen van de advertenties. 

Het bedrijf van beide heren begon met voor zichzelf te adverteren. In 
hun prospectus presenteerden ze zich als: ‘Two man with an idea’. Op een 
dag zag Cyrus Curtis één van deze advertenties. Onaangekondigd meldde 
hij zich vervolgens bij het bureau. Curtis was niet erg tevreden over de 
reclameteksten die van Ayer kwamen. Holden en Calkins kregen van Cur-
tis de opdracht een advertentie te schrijven over de voordelen van het 
reclame maken. Deze advertentie zou via het bureau van Ayer in de Ladies’ 
Home Journal en The Saturday Evening Post geplaatst worden. Met deze 
advertentie wisten Holden en Calkins de reputatie van het reclamebureau 
te vestigen. Volgens Calkins bestond een goede advertentie uit een com-
binatie van tekst en vormgeving. Het was volgens hem belangrijk dat een 
advertentie de belangstelling van de lezer trok. Hij zocht daarom de beste 
kunstenaars om dit te bereiken. Het bureau van beiden wist opdrachten te 
verwerven voor belangrijke klanten zoals, Squibb, H. J. Heinz en Thomas A. 
Edison. Bovendien maakten ze reclame voor tijdschriften als The Saturday 
Evening Post en McClure’s (Fox, 1984, pp. 41-44; Wood, 1958, pp. 252-259).

De veranderingen aan het begin van de twintigste eeuw kwamen, niet 
zoals misschien verwacht zou kunnen worden vanuit New York, maar 
vooral vanuit Chicago. Het bureau Lord & Thomas onder leiding van 
Albert D. Lasker (1880-1952) zou daar aan het begin van de twintigste 
eeuw de toon gaan aangeven (Wood, 1958, pp. 285-295). Daniel M. Lord 
en Ambrose L. Thomas begonnen hun bedrijf in 1881. Aanvankelijk spe-
cialiseerden ze zich in het plaatsen van advertenties in christelijke peri-
odieken. Ze claimden de volledige controle over vier van deze bladen te 
hebben. Met de komst van Lasker bij het bureau rond 1898 werd de over-
gang gemaakt van het verkopen van advertentieruimte naar het verkopen 
voor klanten. 
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Lasker, die oorspronkelijk journalistieke aspiraties had gehad, was via een 
connectie van zijn vader bij het bureau gekomen. Eigenlijk bleef hij min 
of meer door toeval in de reclamewereld hangen. Zijn eerste werk 
bestond uit het vegen van vloeren en het legen van prullenbakken. Op 
een dag verloor Lasker honderd dollar door het gokken, maar hij had dit 
geld niet. Hij biechtte het op aan Thomas die hem het geld voorschoot. 
Lasker bleef daarom om zijn schuld af te betalen. Na ongeveer een jaar als 
manusje van alles gewerkt te hebben, werd Lasker, pas 19 jaar oud, op pad 
gestuurd om nieuwe accounts te verwerven in Ohio, Indiana en Michi-
gan. Hij bleek over een bijzonder talent op dit terrein te beschikken. Al op 
zijn allereerste werkdag in zijn nieuwe functie wist hij een order te ver-
werven. Binnen een paar maanden haalde hij 50.000 dollar aan nieuwe 
opdrachten binnen. 

Rond de eeuwwisseling schreven de meeste 
klanten hun eigen teksten, waarna ze Lord & 
Thomas een commissie van tien procent of 
minder betaalden om de advertentie te plaat-
sen. Lasker wist voor elkaar te krijgen dat een 
klant – een fabrikant van gehoorapparaten in 
de vorm van een toeter – hem voor een adver-
tentietekst liet zorgen en wel in ruil voor vijf-
tien procent commissie. Lasker, die zelf nooit 
teksten schreef, haalde een vriend uit de kran-
tenwereld over om de tekst voor de adverten-
tie te schrijven. De klant was tevreden met het 
resultaat en besloot zijn advertentiebudget te 
verhogen van 3.000 dollar tot 20.000 dollar 
per maand. In 1902 was Lasker dé sterverkoper 
van het bureau. Hij verdiende 10.000 dollar per 
jaar.62 Twee jaar later toen zijn salaris vervijf-
voudigd was, kocht hij een kwart van de firma, 
nadat Lord met pensioen was gegaan. Op de 
leeftijd van 24 jaar werd hij zo partner. Eén van 
zijn eerste vernieuwingen die hij doorvoerde, 

was dat hij van de afdeling voor resultaat-controle die in 1900 opgezet 
was, een belangrijk verkoopargument voor het bureau maakte. Als onder-
deel van een contract werd wekelijks aan klanten gerapporteerd hoe suc-
cesvol hun advertenties waren. Zo werd onder meer bijgehouden hoeveel 
reacties er kwamen op advertenties voor postordercampagnes. Verder wer-
den verkopen voor de detailhandel gerelateerd aan voor hen uitgevoerde 
advertentiecampagnes. De resultaten van alle campagnes werden op kaar-
ten geadministreerd. In 1906 werkten op deze afdeling acht medewerkers. 
Ze verzamelden gegevens voor zeshonderd klanten over de reclamekracht 
van vierduizend tijdschriften en kranten. De resultaten waren soms opval-

62 Lasker zou zoals hij beweerde in zijn leven tussen de veertig tot zestig miljoen dollar aan 
reclame verdiend hebben (Wood, 1958, p. 258).

Albert Lasker (1 mei 1880 – 30 mei 1952) was 
van 1898 tot 1942 hoofd van Lord & Thomas. 
Hij wordt wel beschouwd als de grondlegger 
van de reclame in de Verenigde Staten (Fox, 
1985, p. 142).
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lend. Bladen met een goede reputatie bleken het slecht te toen, terwijl 
sommige kleinere, obscure, media soms bijzonder effectief bleken te zijn. 
Als een campagne tegenviel was het voor een adverteerder vaak niet een-
voudig te bepalen of het aan de tekst of aan het medium lag. Door het ver-
zamelen van de relevante gegevens kon Lasker vaak wel antwoord op deze 
vraag geven. ‘We know copy can’t be wrong with all, so the paper comes 
under suspicion.’ Aldus Lasker. Alle adverteerders werden binnen een korte 
tijd uit een krant of tijdschrift teruggetrokken als deze titel niet voldeed 
(Fox, 1984, pp. 59-61).

Op een ochtend in het voorjaar van 1904 kreeg Lord & Thomas een 
briefje van iemand die beneden in de lobby zat. Hij schreef vrij vertaald 
het volgende: Jullie weten niet wat echt reclame maken inhoudt. Laat me 
naar boven komen om het uit te leggen, als jullie het willen weten. De 
man in de lobby was John E. Kennedy die al een paar jaar werkzaam was 
geweest in de reclame. Albert Lasker, de junior-partner van de firma, ont-
ving hem. Lasker was al langere tijd op zoek naar een goede definitie van 
reclame maken. De definitie van Kennedy uit 1904 sprak hem erg aan. Hij 
zei reclame maken is Salesman-ship in Print. Kennedy bedoelde hiermee 
dat een advertentie op papier precies tot uitdrukking moest brengen wat 
een goede verkoper ook zou zeggen als hij van aangezicht tot aangezicht 
met een klant praatte. Het gaat hierbij om echte reason-why copy. Lasker, 
die een goed oog voor talent bezat, nam Kennedy meteen als belangrijkste 
tekstschrijver bij Lord & Thomas in dienst. Kennedy schreef zijn teksten in 
een duidelijk herkenbare stijl met veel schuine letters, onderstrepingen en 
hoofdletters. Zijn stijl werd al snel door andere bureaus geïmiteerd. Lasker 
vond dit geen probleem. Hij propageerde de stijl van Kennedy doormiddel 
van een pamflet getiteld: The book of advertising tests. Het werd in een oplage 
van 7.000 exemplaren verspreid. De actie leidde tot honderden reacties van 
geïnteresseerde fabrikanten. Het pamflet daagde fabrikanten uit, de eigen 
teksten en de resultaten ervan te vergelijken met de teksten en resultaten 
van Lord & Thomas (Pope, 1983, pp. 237-239; Fox, 1984, pp. 49-53).

Lasker vertelde later dat het belang van goede teksten steeds duidelijker 
werd. Hij begon daarom binnen Lord & Thomas een school voor tekst-
schrijven. Het lag voor de hand Kennedy te vragen de lessen te geven. 
Maar deze bleek niet geschikt te zijn als docent. Hij sprak nauwelijks of 
helemaal niet hoorbaar als hij met toehoorders geconfronteerd werd. 
Kennedy leerde Lasker daarom hoe goede teksten geschreven moesten 
worden. Lasker gaf deze kennis vervolgens door aan de leerlingen. Het 
evangelie van de reason-why en salesmanship in print werd daarna zowel bin-
nen als buiten Lord & Thomas door zijn leerlingen uitgedragen. Lasker 
herinnerde zich dit later als ‘the most memorable thing in my life.’ Toch 
was deze manier van reclame maken niet veel anders dan een voortzet-
ting van de Powers-Wanamaker-Bates-stijl. Het blad Advertising & Selling 
meende: ‘Mr. Kennedy is a one-idea man. (…) But this is a great idea. His 
style is now the foundation stone of successful advertising’. 

Kennedy had ondanks alle positieve eigenschappen, ook een paar nega-
tieve. Hij werkte namelijk bijzonder traag. Een opdracht werd eerst van 
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alle kanten bestudeerd, waarna Kennedy met de deadline in zicht vaak tot 
diep in de nacht moest doorploeteren om zijn werk af te krijgen. Daarna 
moest de advertentie precies zoals hij het bedacht had, geplaatst worden, 
óók als dit eigenlijk niet goed uitkwam. Na twee jaar (1906) verliet Ken-
nedy het reclamebureau Lord & Thomas om verder te gaan als freelance 
copywriter. Dit paste beter bij zijn karakter. Kennedy slaagde erin, rijk te 
worden van zijn schrijfsels. Op een zeker moment betaalde de bandenfa-
brikant Goodrich hem 20.000 dollar per jaar voor de helft van zijn werk-
tijd. Kennedy zat er niet mee dat hij met zijn reason-why reclame later 
overvleugeld werd door navolgers. 

Lasker die op zoek was naar een opvolger voor Kennedy, kwam Cyrus 
Curtis op een keer in de trein tegen. Deze wees hem op een adverten-
tie van Claude C. Hopkins (1866-1932). Lasker nam het advies van Cur-
tis die hem adviseerde Hopkins in dienst te nemen over (Wood, 1958, p. 
287). Hopkins kreeg aanvankelijk een parttime-account voor voeding. Hij 
moest een reclamecampagne schrijven voor de Van Camp conservenfa-
briek, waarvoor Lasker over een advertentiecontract van 400.000 dollar 
beschikte. Hopkins schreef er zelf in zijn in het Nederlands vertaalde bio-
grafie (p. 77) het volgende over: ‘Reeds den volgenden dag zond ik men-
schen uit om de markt voor “spek en boonen” (Amerikaansch gerecht) te 
bestudeeren. Ik werd daardoor gewaar, dat 94 procent van de huisvrouwen 
“spek en boonen” zelf klaar maakten. Slechts 6 procent kocht ze in bussen. 
Niettemin zeiden alle fabrikanten van “spek en boonen” in hun adverten-
ties uitsluitend: “Koopt mijn merk!”.’ Hopkins somde in zijn advertenties 
alle voordelen van het product op. ‘Ik maakte er melding van, dat er 16 
uren voor noodig waren om boonen zelf te bakken. Ik bewees waarom bij 
zelf bakken de boonen niet licht verteerbaar konden zijn. Ik bracht afbeel-
dingen van de eigen gebakken boonen met de harde boonen, bovenop, de 
meelige onderaan. Ik vertelde hoe zorgvuldig wij onze boonen uitzoch-
ten, verder een en ander over het zachte water, dat we gebruikten en van 
den stoom, waarboven we de boonen urenlang met een hitte van 120 gra-
den bakten. Ter vergelijking bood ik gratis monsters aan. Het resultaat was 
geweldig.’ Het resultaat beviel zo goed dat Lasker Hopkins in 1907 tegen 
een salaris van 185.000 dollar per jaar een vaste baan gaf. 

Hopkins schreef in de stijl van Kennedy maar zonder zijn bijzondere 
gewoontes. Hij bezocht doorgaans een klant om daarna binnen 48 uur 
met een volledig uitgewerkte campagne, die soms een jaar zou lopen, op 
de proppen te komen. Hij was soms zo snel dat Lasker de campagne nog 
zes weken voor de klant achterhield om deze niet het idee te geven dat 
zijn reclame al te snel in elkaar geflanst was. Hopkins stond bekend als een 
workaholic die strikt volgens de klok leefde. Hij was van mening dat het 
voor een reclamemaker belangrijk was praktische bedrijfservaring te heb-
ben. Hij moest affiniteit hebben met de belevingswereld van mensen om 
zo aan te sluiten bij hun smaak. Hopkins stelde dat de meeste mensen een 
voorkeur hadden voor pulpliteratuur en populaire muziek en niet voor 
goede klassieken. ‘We advertisers must take the World as we find it. Our 
business is to win people, not to make them over.’ Het was volgens Hop-
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kins belangrijk een campagne te bouwen rond één thema want: ‘You can’t 
chop a tree in two by hitting every time in a different place’ (Fox, 1984, pp. 
51-54).

Bij Lord & Thomas kwam Hopkins in aanraking met de techniek van 
de postorderreclame. Ongeveer een derde van de reclame die het bureau 
uitvoerde bestond uit deze vorm van reclame. De drempel om te reageren 
op deze vorm van reclame werd verlaagd, doordat klanten doormiddel van 
een coupon, een gratis monster konden aanvragen. Hoewel Hopkins voor-
heen een tegenstander van het verstrekken van gratis monsters was geweest, 
zag hij de voordelen ervan nu wel in. Doordat klanten op de aangegeven 
manier een monster konden aanvragen, leek het alsof de klanten als het 
ware een dienst werd bewezen, in plaats van dat ze het gevoel hadden dat 
ze het geld uit de zak geklopt werd. Paradoxaal genoeg werd Hopkins in 
de loop van de tijd steeds meer vereenzelvigd met premiums en coupons, 
ondanks zijn aanvankelijke afkeer ervan (Wood, 1958, pp. 287-295). 

Een voorbeeld van een campagne waarmee Hopkins succes had, was 
er één voor Pepsodent-tandpasta. Hopkins’ eerste poging was trouwens 
niet erg geslaagd. Het tegenvallende aantal geretourneerde coupons leidde 
tot een wijziging van de strategie. Toen hij zich verdiepte in mondhygi-
ene om daarover achtergrondinformatie te verzamelen, ontdekte Hopkins 
tandplak. Hij besloot zich te concentreren op schoonheid. Mooie tanden 
werden voor iedereen bereikbaar, doordat Pepsodent ze ontdeed van de 
vieze laag die de tanden bedekte. In de advertenties werden mooie men-
sen met gezonde tanden getoond. Klanten konden met een coupon een 
gratis monster aanvragen. Hopkins zag wel wat in het product Pepsodent 
en nam er zelf een belang in. Dit zou hem geen windeieren leggen: het 
leverde hem uiteindelijk één miljoen dollar op. Hopkins werd binnen een 
paar jaar de best betaalde reclameman ter wereld (Fox, 1984, p. 55).

In 1912 kocht Lasker zijn partners uit om alleen eigenaar van Lord & 
Thomas te worden. Lord & Thomas wist de omzet te vergroten van 
800.000 dollar in 1898, via 2.500.000 dollar in 1903, en 3.000.000 dollar, 
tot 6.000.000 dollar in 1912. Volgens het reclamevakblad Printers’ Ink was 
Lasker dé man achter deze groei (Fox, 1984, pp. 40-77; Wood, 1958, pp. 
258-295).

Aan de vooravond van de eerste wereldoorlog ontstond er een nieuwe stijl 
in het reclame maken: die van de impressionistic copy of ook wel atmosphere 
advertising. Deze nieuwe stijl paste suggestie of associatie toe. Dit werd 
bereikt door een weelderige vormgeving en lay-out. Een uitstraling van 
kwaliteit en klasse werd belangrijk. De nieuwe stijl hechtte waarde aan 
deftige en elegant geschreven teksten, die complementair waren aan de 
visuele uitstraling. De boodschap van eerlijkheid en correctheid werd 
belangrijk. Atmospheric advertising riep herinneringen op aan de stijl van 
Calkins & Holden. Net als eerder bij de reason-why copy, waarbij van een 
meer realistische aanpak uitgegaan werd, werd een oud idee in een nieuwe 
verpakking opnieuw gepresenteerd. De ‘nieuwe techniek’ kreeg een theo-
retische onderbouwing door het invloedrijke boek van Walter Dill Scott 
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met de titel: The psychology of advertising uit 1908. Scott stelde: ‘The actual 
effect of modern advertising is not so much to convince as to suggest.’ Hij 
was van mening dat consumenten niet uitsluitend rationeel handelden en 
daarom gemakkelijk beïnvloedbaar waren. Vrouwen waren volgens Scott 
gevoeliger voor een emotionele en sentimentele benadering dan mannen. 
Hij adviseerde de reclamemakers een directe stijl te gebruiken. Maar ook 
het gebruik van de coupon, het streven naar het communiceren van 
schoonheid en sympathie waren volgens Scott belangrijk. Bij het aanprij-
zen van producten zou bovendien rekening gehouden moeten worden 
met de sekseverschillen (Kuna, 1976, pp. 347-353). B.L. Dunn, adverten-
tiemanager voor Oneida Community Silve en bewonderaar van Freud en 
Jung, had ideeën die nog verder gingen. Hij meende dat bijna alle belang-
rijke beslissingen vanuit het onderbewuste genomen werden. Maar andere 
reclamemakers vonden dit maar geklets (Fox, 1984, p. 71).

De belangrijkste vertegenwoordiger van de 
nieuwe stijl was Theodore F. MacManus. Als 
stercopywriter voor General Motors (GM) 
schreef hij advertenties die speciaal gemaakt 
waren voor deze auto’s. Auto’s als Buick en 
Cadillac waren dure producten die klanten 
maar een enkele keer kochten, doorgaans na 
een zorgvuldig selectieproces. MacManus pro-
beerde daarom zijn lezers ook niet te bewegen 
om direct naar de winkel te gaan om het pro-
duct aan te schaffen. Hij probeerde in plaats 
daarvan jaar na jaar een image van degelijkheid 
en betrouwbaarheid op te bouwen. Doel hier-
van was dat klanten aan GM zouden denken, 
wanneer tot de aankoop van een nieuwe auto 
zouden besluiten. Klanten moesten de voor-
keur geven aan auto’s van GM, boven andere, 
vergelijkbare, producten. 

MacManus vestigde zijn naam met de 
beroemde advertentie ‘The Penalty of Lea-
dership’ waarmee hij de leider van de nieuwe 
school werd. Cadillac had zijn reputatie opge-
bouwd rond een viercilinder-motor. Packard, 
één van de concurrenten van prestigieuze 
auto’s, kwam met een zescilinder-auto op de 

markt. Aan het eind van 1914 pareerde Cadillac deze aanval met een acht-
cilinder-motor. Deze auto bleek echter in het begin nogal wat gebreken te 
vertonen. MacManus had het merk een aura van betrouwbaarheid en kwa-
liteit meegegeven en moest nu de situatie zien te redden. Hij stelde: ‘When 
a man becomes a standard for the whole World, it also becomes target for 
the shafts of the envious few.’ In de advertentie werd niet aan Cadillac, en 
evenmin aan een auto gerefereerd. Veel collega’s zagen aanvankelijk weinig 
in de aanpak van MacManus, maar die bleek wel te werken. Hij verwierf 

In 1915 schreef Theodore MacManus (1872-
1940) zijn meest bekende advertentie: ‘The 
Penalty of Leadership’. De advertentie van 
de ‘Cadillac Motor Car Company’ verscheen 
op 2 januari 1915 eenmalig in de Saturday 
Evening Post. De advertentie droeg bij tot 
het vestigen van de merknaam Cadillac, 
zonder de naam Cadillac in de advertentie te 
noemen.
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een blijvende populariteit en kan daarom de Claude Hopkins van de ‘soft 
sell’ genoemd worden (Wood, 1958, pp. 308-311; Fox, 1984, pp. 73-77).

Bij Lasker, Kennedy en Hopkins werd de tekst het belangrijkste onder-
deel van de reclame. Aan hen was het te danken dat het leveren van de 
convincing copy de belangrijkste dienst van het reclamebureau werd. Hop-
kins in het bijzonder onderzocht wat de consumenten wensten en legde 
vervolgens aan hen uit, welke voordelen zij konden hebben bij de aan-
koop van het product. Zijn reason-why-reclame appelleerde vooral aan 
emoties. De belangrijkste verdienste van Lasker, Kennedy en Hopkins 
was dat zij de veranderingen, die zich voltrokken, versterkten. Reclame 
maken was niet langer een zaak van een individu dat om aandacht vroeg 
en andere individuen wilde begunstigen, of van een detailhandelaar die als 
beschermheer voor een kleine gemeenschap optrad. Het werd een zaak 
van grote fabrikanten van merkartikelen voor nationale en internationale 
markten (Wood, 1958, pp. 285-295).

Er ontstonden dus twee scholen in het adverteren, die beide een klant-
gerichte benadering voorstonden. Dit in contrast met de productgerichte 
benadering die voordien de boventoon had gevoerd. De Hopkins-school 
van de reason-why copy leek het beste te werken bij kleine producten die 
regelmatig gekocht werden, zoals sigaretten, tandpasta en zeep. Van deze 
commodities kon gemakkelijk een monster per post aan klanten verzon-
den worden. De stijl van MacManus was beter geschikt voor grote, dure 
en duurzamere goederen; producten die minder vaak en zelden impulsief 
gekocht werden. 

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak werden beide stijlen van reclame 
maken veelvuldig toegepast. De advertenties in de Hopkins-stijl hiel-
pen de oorlog te verkopen, terwijl de stijl van MacManus vooral toege-
past werd om producten in tijden van schaarste niet uit het collectieve 
geheugen te laten verdwijnen (Fox, 1984, p. 75). Uit een onderzoek van 
Curti (1967) blijkt dat de realistische aanpak in Printers’ Ink tussen 1890 en 
1910 de overhand had boven de impressionistische aanpak. Vooral na 1910 
begon de impressionistische richting aan een opmars. Uiteindelijk zou de 
impressionistische filosofie zich tot de dominante aanpak ontwikkelen. De 
impressionistische aanpak kreeg met de ideeën van Scott een soort keur-
merk van wetenschappelijkheid (Kuna, 1976, pp. 347-353). 

Het systeem van kortingen als basis van het bedrijfsmodel van de bureaus

Het kortingensysteem hield alle partijen, adverteerders, advertising agen-
cies en uitgevers, die bij reclame betrokken waren vanaf het begin bezig. 
De hoogte van de korting en de ervoor te leveren dienstverlening was 
steeds voorwerp van discussie. Toch wist het kortingensysteem te overle-
ven.

In het begin werd een aanzienlijk gedeelte van de advertenties door de 
adverteerders in goederen betaald of half in goederen en half in geld. Zo 
gingen bureaus zich vaak bezighouden met nieuwe, branchevreemde acti-
viteiten, zoals drukken en de productie van merkartikelen. Diverse recla-
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mebureaus waren zo mede eigenaar geworden van patentgeneesmiddelen.
De eerste reclameagenten gingen vaste overeenkomsten met de kran-

tenuitgevers aan. Zij konden met de adverteerders over het advertentie-
tarief onderhandelen. De uitgever kon niet onder het resultaat van dit 
onderhandelingsproces uit komen. In de hoogte van het tarief was de uit-
gever toen nog niet zo geïnteresseerd, omdat zijn onderneming zonder 
advertenties ook wel zou blijven voortbestaan. Het risico van een trans-
actie met een adverteerder werd in het begin niet door de advertentiebu-
reaus overgenomen. Dat kwam pas toen de wedloop om de gunst van de 
uitgevers op gang kwam. De concurrentiestrijd onder de reclameonder-
nemingen leidde tot een druk op de prijzen, zodat de uitgevers herhaal-
delijk verlagingen van het advertentietarief achterwege lieten. Het gevolg 
was, dat de adverteerders de garantie van de reclamebureaus wilden, dat 
het overeengekomen tarief ook daadwerkelijk door de kranten aanvaard 
zou worden. Het tarief kon zo laag zijn dat de commissie erdoor onder 
grote druk kwam te staan of zelfs achterwege bleef. Zodra de reclamebu-
reaus een gedeelte van het commissieloon gingen afdragen, was dit op haar 
beurt een signaal voor de uitgevers: zij gingen tot een vermindering van 
de gebruikelijke commissie over. De reclamebureaus werden zo gedwon-
gen de advertentieruimte voor een grossiersprijs in te kopen en die ver-
volgens zo duur mogelijk tegen een detailprijs te verkopen, wilden ze nog 
iets van de commissie overhouden. Zoals alle grossiers waren de bureaus er 
nu in geïnteresseerd zo goedkoop mogelijk in te kopen en zo duur moge-
lijk door te verkopen. Hiervan ging al snel een sterke prijsdruk uit. De uit-
gevers ontnamen de bureaus de prijsvorming, doordat de bureaus slechts 
tegen een vastgesteld tarief mochten verkopen. Deze tarieven waren voor 
de grotere adverteerders te hoog en daarom hebben talrijke reclamebu-
reaus in de strijd om cliënten zware financiële verliezen geleden (Redlich, 
1935, pp. 87-88).

Vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw gingen de belang-
rijkste reclameagenten en veel uitgevers een verbond aan om het kortin-
gensysteem te kunnen behouden. Vooral grote adverteerders toonden zich 
kritisch over dat systeem. Toch hadden ze onvoldoende macht om het te 
laten verdwijnen. De advertentiebureaus hadden twee wensen. Allereerst 
wensten ze dat de korting alleen gegeven zou worden aan echt onafhanke-
lijke bureaus. De rest zou de volledige prijs dienen te betalen. In de tweede 
plaats hoopten ze de korting te kunnen verhogen. Tijdens de eerste bij-
eenkomst van reclame-agenten in 1873 werden uitgevers, die de korting 
rechtstreeks aan adverteerders gaven, sterk bekritiseerd. De reclame-agen-
ten hoopten dat de oprichting van de American Newspaper Publishers 
Association (ANPA) in 1887 ertoe zou leiden dat uitgevers nog alleen 
zaken zouden doen met de leidende bureaus. De ANPA was daar echter 
niet toe bereid. In 1889 stelde de ANPA een lijst met 41 bureaus samen, 
die volgens de uitgeversorganisatie voldoende achtenswaardig waren. 
Maar de leidende reclame-agenten keurden de lijst af. Volgens hen konden 
slechts zestien agenten aan de eisen voldoen. 

In 1894 klaagde Printers’ Ink dat de korting slechts door een dozijn 
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klanten aan adverteerders geweigerd werd. Het zou gaan om adverteerders 
die probeerden hun advertenties direct aan uitgevers aan te bieden, zon-
der tussenkomst van een bureau. Pas tegen het einde van de negentiende 
eeuw kwam het tot pogingen om tot een erkenningenregeling te komen 
binnen de ANPA. De bureaus hadden meestal meer succes bij de uitge-
vers van tijdschriften die zich op het grote publiek richtten. Deze bladen 
waren afhankelijker van nationaal adverterende bedrijven. De uitgevers 
ervan hoopten dat de advertentiebureaus konden bijdragen tot hogere 
advertentie-inkomsten. Een uitzondering hierop was Frank Munsey die 
een poging deed het kortingensysteem af te schaffen. Munsey verklaarde 
in 1898 dat het kortingensysteem onethisch was. De advertentiebureaus 
reageerden op Munsey door geen advertenties meer aan zijn bladen aan 
te bieden, voor zover ze daar tenminste invloed op konden uitoefenen. 
Als reden voor hun reactie gaven de bureaus dat Munsey niet bereid was 
betrouwbare oplagecijfers over zijn bladen te verschaffen. Binnen een jaar 
werd Munsey gedwongen op zijn beweringen terug te komen. 

Cyrus H.K. Curtis, de uitgever van The Saturday Evening Post en de 
Ladies’ Home Journal, was ook niet helemaal tevreden over de praktijken 
van de bureaus. Hij reageerde juist door de positie van de bureaus te ver-
sterken en ontwikkelde daarom in mei 1901 een modelcontract. Curtis 
beloofde de korting alleen aan een bureau te geven als dit bureau de kor-
ting niet terug zou geven aan de adverteerder. Prijsconcurrentie werd zo 
tegengegaan. De invloed van Curtis was door de scherpe stijging van de 
oplage van Ladies’ Home Journal aanzienlijk. Vanaf 1905 volgden andere 
bladen, zoals Century, Delineator, McClure’s, Munsey’s en Scribner’s het voor-
beeld van Curtis. Vanaf 1902 dachten reclamemanagers van de landelijke 
tijdschriften, die zich organiseerden in de Quion Club, na over een erken-
ningenregeling. In 1917 wijzigde de vereniging zijn naam in de Periodical 
Publishers’ Association. Ze bleef zich opstellen als overtuigd voorstander 
van het kortingensysteem. Intussen ondernamen de dagbladen ook stap-
pen om ongewenste bureaus uit te bannen. In 1913 erkenden de leden 
van de American Newspaper Publishers Association slechts 280 van de 718 
bureaus als betrouwbare bedrijven.

De belangrijkste voorstanders van het kortingensysteem waren de grote 
reclamebureaus die zich in 1911 verenigden in de Association of New 
York Agents. Dit verbond ging in 1917 op in de American Association of 
Advertising Agencies (AAAA). Doel van de AAAA was media-exploitan-
ten over te halen alleen aan gevestigde bureaus korting te geven, deze kor-
ting vast te stellen op vijftien procent van het tarief en bureaus ervan te 
weerhouden een deel van hun korting weer terug te geven aan hun klan-
ten. Ongeveer 1.400 bedrijven die zich Advertising Agency noemde, zouden 
lid kunnen worden van de nieuwe vereniging. In 1917 had AAAA 110 
leden en dat waren doorgaans de marktleiders. De vier A’s was nogal suc-
cesvol. In september 1918 meldde Printers’ Ink dat veertig uitgevers hun 
tarieven verhoogd hadden en dat andere waarschijnlijk zouden volgen. De 
timing bleek bijzonder gunstig. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de 
uitgevers hun advertentietarieven verhoogd, waardoor ze het zich gemak-
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kelijker konden veroorloven de korting iets te verhogen. 
De grote adverteerders waren een tegenstander van het systeem van 

kortingen. Zij hadden er het meeste belang bij dat de directe plaatsing van 
advertenties de norm zou worden. De Association of American Adverti-
sers, opgericht in 1899 als opvolger de Association of National Advertisers 
uit 1911, vertegenwoordigde de adverteerders. Deze organisatie streefde 
naar een systeem waarbij een vergoeding voor de dienstverlening betaald 
zou worden. Maar een bureau zou zijn korting ten dele weer kunnen 
afstaan aan de adverteerder. De discussie leidde vooral tot ruzie met de 
bureaus. Men besloot uiteindelijk het onderwerp te laten rusten. Toch lijkt 
het niet ongebruikelijk geweest te zijn dat bureaus een deel van de korting 
terug lieten vloeien naar de adverteerders. Later, in de jaren dertig van de 
twintigste eeuw, kwam het ook wel voor dat grotere bureaus marktonder-
zoek voor bedrijven verrichtten zonder dat deze daarvoor een rekening 
kregen (Pope, 1989, pp. 154-172).

Vóór de Grote Depressie werd de dienstverlening door het reclame-
bureau aan de adverteerder berekend op basis van vijftien procent van de 
nettokosten van de reclame. Als een uitgever van een krant of tijdschrift 
slechts tien procent commissie aan het bureau gaf, betaalde de adver-
teerder daar vijf procent bovenop. De meeste bureaus hebben zich aan 
deze gedragscode gehouden en weigerden concessies te doen. Zo kreeg 
deze methode, voordat de Grote Depressie haar intrede deed, een alge-
meen karakter en werd ze zelfs door de grootste adverteerders geaccep-
teerd en toegepast (Redlich, 1935). Omdat nooit één van de drie partijen 
had beweerd, dat dit systeem van 15 procent on the net de ideale oplossing 
was, lag het voor de hand dat het bloot stond aan allerlei aanvallen, van de 
kant van de adverteerders en hun belangenorganisaties. Ze probeerden een 
breekijzer te zetten in het gangbare systeem en er een ander systeem voor 
in de plaats te krijgen. Met deze pogingen werd niets bereikt, zodat de 
toestand bleef zoals die was. Met uitzondering van enkele zwakke broeders 
met zwakke knieën die tijdens de economische depressie als spelbrekers 
optraden, hield de ‘15 procent on the net’-regeling stand. 

Tijdens de crisisjaren van 1929 en later brak echter opnieuw een ver-
woede strijd tussen bureaus en adverteerders uit over het zó omstreden 
thema van de vijftien procent. Deze strijd bereikte een hoogtepunt toen 
de Association of National Advertisers in november 1934 haar bevin-
dingen in een dik rapport neerlegde, waarop de American Association of 
Advertising Agencies reageerde met een eveneens lijvig boekwerk. De 
reclamebureaus waren het volgende van mening: ‘Perhaps after all with all 
its illogicalities and imperfections, the commission system, which measures 
the compensation for an idea or for services by the extent to which the 
idea or those services are used, is as logical and sound and equitable as any 
that could be devised’ (Numan, november 1933, p. 1837). 

De door de adverteerders vurig bepleite service-fee is in de praktijk 
van de jaren na de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond geraakt (Van 
Baarle, 1956, pp. 224-225). De service-fee gedachte hield in, dat de adver-
teerder aan het reclameadviesbureau een apart, vooraf overeengekomen 
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extra honorarium gaf tot dekking van de kosten van de extra service. De 
voorstanders van het feesysteem, de Amerikaanse adverteerders, wezen 
erop dat de bureaus met een dergelijke honoreringsregeling, ook met 
inachtneming van de eigen rentabiliteit, een eerlijker advies zouden uit-
brengen dan zonder een fee mogelijk was (Soeterboek, 1969, p. 95, 220).

De crisisjaren hadden al hier en daar het ondanks herhaalde aanval-
len tamelijk hechte systeem van vijftien procent ondermijnd. Tegelijker-
tijd was de vrees toegenomen dat misbruik op grotere schaal zou binnen 
sluipen, te meer omdat onder voortdurende druk van grootadverteerders 
al beroering was ontstaan over de zogenaamde split-commissions. Dit com-
missiesysteem hield het retourneren van een vast bedrag van de vijftien 
procent aan de adverteerders in, zodat er sprake was van prijsbederf op 
grote schaal. Noch de reclamebureaus noch de adverteerders zouden hier-
bij op den duur gebaat zijn (Meer Baet, november 1933). Redlich (1935, 
p. 89) stelt dat bij de bestaande commissieregeling van vijftien procent en 
twee procent kasrekening (korting voor contante betaling) voor de recla-
mebureaus een nettowinst van ongeveer twee procent overbleef. Hiervoor 
zou voldoende basis gelegd zijn voor een verdere ontwikkeling van de 
reclamebureaus in hun rol van reclameadviseurs naar bedrijfsadviseurs. De 
adverteerders zouden daar baat bij hebben.

Pope (1987, pp. 162-163) noemt twee oorzaken voor het overleven 
van het kortingen systeem. Allereerst hadden alle betrokken partijen een 
belang bij het overleven. Ten tweede – en dat was het belangrijkste argu-
ment – waren de bureaus vanaf de jaren twintig in grote mate afhankelijk 
geworden van grote adverteerders. Vanaf 1925 tot 1933 was het gebruike-
lijk dat tien procent van alle adverteerders die op nationale schaal adver-
teerden, elk jaar van bureau wisselden. Verder probeerden de bureaus 
de loyaliteit met hun klanten te versterken. Zo werd het rond de Eerste 
Wereldoorlog een gewoonte dat bureaus geen relaties aangingen met con-
currenten van hun klanten. Dit probleem had zich bij Ayer voor het eerst 
voor gedaan toen dit bureau rond 1899 zijn grootste klant, de National 
Biscuit Company, had gevraagd of het reclame mochten maken voor een 
concurrerende biscuitfabrikant. Toen National Biscuit dit verzoek afgewe-
zen had, had Ayer begrepen dat ze geen zaken konden doen met de con-
current. Zolang de bureaus zich alleen bezig hielden met het plaatsten van 
advertenties was het dienen van verschillende opdrachtgevers geen pro-
bleem. Maar toen de inhoud van de reclame tot het werkterrein van de 
bureaus ging behoren veranderde dit.

6.3 duitsland

De opkomst van de reclameadviseur rond 1900

Aan het einde van de negentiende eeuw ging het merkartikel in Duitsland 
een steeds belangrijker rol spelen. De toenemende ontwikkeling in de 
richting van anonieme massamarkten maakte reclame in het leven van alle 
dag steeds noodzakelijker om in de communicatie tussen producenten en 
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consumenten te voorzien. De reclame in Duitsland nam vanaf het einde 
van de negentiende eeuw dan ook een hoge vlucht. Grote fabrikanten van 
merkartikelen, zoals Kathreiner (koffie), Kupferberg (wijn), Henkell (wijn), 
Stollwerck (chocolade) en Odol (mondwater) beschikten aan het begin 
van de twintigste eeuw al over goed ingerichte ‘reclameafdelingen’. Deze 
hadden vooral een uitvoerende rol. Bij de vormgeving gaven kunstenaars 
de toon aan. De ontwerpen kwamen geheel op gevoel tot stand. Van een 
‘reclame wetenschap’ was geen sprake. Rond 1900 ontwikkelde zich een 
behoefte bij ondernemers aan vakmensen die ingehuurd konden worden 
om vorm te geven aan reclame-uitingen en die uitsluitend de belangen 
van de opdrachtgever dienden (Weger, 1966, p. 24).

In Duitsland was, anders dan in de Verenigde Staten, geen sprake van 
een organische ontwikkeling van advertentiebureau naar reclamebu-
reau. Belangrijk hierbij was dat de advertentiebureaus er niet onafhan-
kelijk waren. Ze volgden bij de keuze van de advertentieorganen vooral 
hun eigen belangen. Advertentiebureaus werden niet betaald door de 
opdrachtgevers, maar door de kranten (Reinhardt, 1993). Kropeit schreef 
er in 1909 niet zonder eigen belang het volgende over: ‘Nein, die Annon-
cen-Expedition ist für den Inserenten ein Annoncen-Expeditions-Institut, 
das dieser unter Umständen mit Vorteil benutzen kann, eine unbefangene 
Beratungsstelle ist sie nie, kann sie ihrem ganzen Wesen nach nicht sein’ 
(Weger, 1966, p. 23). De advertentiebureaus waren volgens Kropeit immers 
niet onafhankelijk door het pachtbladensysteem. Hij adviseerde de ‘onze-
kere’ lezer daarom zich tot zijn Reklame-Schule te richten, om zo een 
onafhankelijk advies te krijgen.

Tegen de geschetste achtergrond doken in Duitsland de eerste ‘reclame-
adviseurs’ op. Ze vormden één van de twee richtingen waaruit het recla-
mebureau zich later heeft kunnen ontwikkelen. De oorzaak van de 
opkomst van deze onafhankelijke reclameadviseurs was, volgens Redlich, 
de concentratie van de bedrijfstak van de reclame bij de advertentiebu-
reaus. Redlich (1935, p. 113) zegt hierover: ‘Die betreffenden Firmen wur-
den so mächtig, daß sie zu dienenden Beratern der Inserenten nicht mehr 
tauchten, mögen sie auch noch soviel an Kundendienst und Reklamebe-
ratung geleistet haben.’ 

Robert Exner was vermoedelijk één van de eerste reclameadviseurs in 
Duitsland. Hij begon een reclameadviesbureau in Berlijn. Verder was hij 
de oprichter van de eerste Duitse vaktijdschriften Die Reklame (1891-
1900) en Propaganda (1897-1901). Het blad Die Reklame werd een dermate 
groot succes dat Exner min of meer in de richting van het reclamevak 
geduwd werd. De redacteur ontwikkelde zich zo tot reclameadviseur. 
Exner onderscheidde zich van de Duitse advertentiebureaus, doordat hij 
door zijn cliënten betaald werd. Hij kreeg doorgaans een vast bedrag voor 
zijn diensten. 

Ernst Growald geldt als de pionier van het industriële affiche. Growold 
probeerde voor de Berlijnse kunstfirma Hollerbaum & Schmidt opdrach-
ten voor affiches binnen te halen. Vanaf 1914 ontwikkelde hij zich tot 
reclameadviseur (Weger, 1966, pp. 25-26). Growold vroeg vijf tot tien pro-
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cent van het voor reclame bestemde bedrag. Zijn dienstverlening bestond 
uit het kunstzinnig vormgeven van de reclameboodschap. Verder zorgde 
hij ervoor dat zijn opdrachtgevers geen onnodige uitgaven deden. Hier-
uit blijkt dat hij zich bewust was van de praktijken van de advertentiebu-
reaus. Hij wilde zich van deze bureaus onderscheiden door het geven van 
een onafhankelijke dienstverlening. Andere reclameadviseurs in het eer-
ste decennium van de twintigste eeuw waren Richard Kropeit in Berlijn, 
Hans Weidenmüller en Bruno Volger in Leipzig en Paul Lenne in Frank-
furt (Redlich, 1935, pp. 114-115; Reinhardt, 1993, p. 126). Over de eisen 
die aan deze professionals gesteld moesten worden, bestond nog geen dui-
delijk beeld. Daarvoor was het beroep nog te jong en de herkomst ervan 
te onduidelijk. Wat al deze reclameadviseurs gemeenschappelijk hebben, is 
dat ze als autodidact getypeerd kunnen worden. Bij deze adviseurs bestond 
wel het idee dat een reclameadviseur danig veelzijdig moest zijn. 

Kropeit gaf in 1913 de volgende typering van zijn vak: ‘Der vollkom-
mene Reklame-Berater – mag er nun Reklame-Chef oder Sachverstän-
diger oder Reklame-Anwalt heißen – muß ein sehr vielseitig gebildeter 
Mann, muß besonders sowohl Reklame-Techniker als auch Reklame-
Künstler sein, d. h. er muß nicht nur all die vielen Reklamemittel und ihre 
sachgemäße Benutzung kennen, er muß auch Erfindungsgabe besitzen’ 
(Weger, 1966, p. 27). Een reclameadviseur zou, naast een groot empathisch 
vermogen, over praktijkervaring bij een reeks van firma’s uit verschillende 
branches dienen te beschikken. Ook diende hij rechtskennis te hebben. 
Volgens Herzog zou een reclameadviseur gedurende langere tijd aan-
toonbaar hoofd van een propaganda-afdeling van een grote firma geweest 
moeten zijn. Kupferberg zag de reclamevakman in de eerste plaats als 
koopman en in de tweede plaats als psycholoog.

Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam in Duitsland een 
einde aan de periode van de eerste voorlopers van het reclamebureau. De 
reclame-industrie stond op dat moment nog in de kinderschoenen en had 
nog geen eigen vorm gevonden. Kunstzinnige, gevoelsmatige en intuïtieve 
aspecten stonden nog centraal. Een systematische aanpak kwam zelden 
voor. Het idee dat reclame te maken zou kunnen hebben met systematisch 
onderzoek werd absurd gevonden. Het zwaartepunt bij de reclamevorm-
geving lag nog sterk bij individuele reclamemiddelen. De reclame werd 
ook door de wetenschap niet als volwaardig beschouwd. Bij docenten 
bestond daarom nog de nodige scepsis om het vak in het curriculum van 
universiteiten op te nemen (Weger, 1966, p. 28). Ondernemers waren er 
maar zelden toe bereid de reclameadviseurs een honorarium te betalen, 
dat een beetje in de richting kwam van wat ze nodig hadden om ervan te 
kunnen bestaan. Hoewel ze het belang van reclame al wel hadden begre-
pen en daar soms ook aanzienlijke geldbedragen voor over hadden, werd 
het belang van een systematische aanpak van reclame nog nauwelijks inge-
zien.
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Het reclamebureau in Duitsland in de jaren twintig

De Eerste Wereldoorlog en de erop volgende economische crisis bracht de 
reclamesector en de reclame een harde klap toe. Tijdens de oorlog moes-
ten de handel en de industrie zich aanpassen aan de eisen die het oor-
logsbedrijf stelde. Ook was de economie sterk gereglementeerd, waardoor 
de reclame zich moest beperken tot het bij elkaar brengen van vraag en 
aanbod van surrogaten voor schaarser wordende grond- en voedingsstof-
fen. De tijd na oorlog werd gevolgd door een periode van grote inflatie en 
het verdwijnen van tal van kranten. Het gebrek aan producten en de sterke 
geldontwaarding sloten de inzet van reclame voor het aanprijzen van goe-
deren uit. Brose verzuchtte in dit verband in Die Reklame: ‘Was bedurfte 
es damals überhaupt einer Propaganda, wo der Sachwert sich von selbst 
verkaufte’ (Weger, 1966, p. 31). De geschetste situatie zorgde ervoor dat de 
reclame-industrie in Duitsland pas in 1923 weer zijn vooroorlogse pro-
ductievolume wist te bereiken (Swet, Wiesen & Zatlin, 2007, p. 8).

Duitsland was tijdens de Eerste Wereldoorlog jarenlang afgesneden van 
internationale wetenschappelijke en technische vooruitgang. Met een 
rationaliseringsgolf in de productie probeerde men de achterstand in te 
lopen. Het was de bedoeling dat deze rationaliseringsgolf zich in ieder 
geval theoretisch tot alle onderdelen van het leven zou uitstrekken. Vooral 
in de reclame vonden de rationaliseringsideeën in de tijd na de oorlog 
veel weerklank. Reclame-professionals voelden zich in de voorhoede van 
de maatschappelijke en economische hervorming in Duitsland (Peukert, 
1987, pp. 116-122). De Duitse reclamebranche werd alleen al door het 
idee van massaproductie op scherp gezet, gevolgd door een toenemende 
noodzaak tot oriëntatie op afzet en de daarvoor noodzakelijke massacon-
sumptie. Voor de reclamewereld was het goed functioneren van de cyclus 
van massaproductie, inkomsten voor de bevolking en massaconsumptie 
slechts een kwestie van inzet van de juiste vormen van communicatie om 
goederen en consumenten in de gewenste richting te leiden. De Duitse 
reclamemensen gingen er van uit dat zij de nieuwe baanbrekende tech-
nieken voor massaproductie, zoals de lopende band, moesten begeleiden 
met vergelijkbaar krachtige technieken voor massacommunicatie, om de 
gepropageerde cyclus zo waar te kunnen maken. Gevoed door een toe-
nemend zelfvertrouwen, ook gebaseerd op het rationaliseringsdebat en 
steunend op eerste reclamewetenschappelijke studies, verhieven ze com-
municatie, tot een nieuwe maat der dingen in het economisch proces. 

De consument werd in de zich na de Eerste Wereldoorlog uitbreidende 
anonieme markten niet langer door een persoonlijk gesprek geïnfor-
meerd. De massamedia namen de rol van intermediair tussen producent 
en consument over. De fabricage van gestandaardiseerde massaproducten 
maakte het noodzakelijk vooral de vrouwelijke consumenten als sleutel-
figuur voor de consumptie over productvernieuwingen te informeren. 
Producten die in laboratoria van uitvinders en ondernemers waren ont-
wikkeld, zoals kant en klare soepen, bindmiddelen voor sauzen, bakmeel 
of nieuwe apparaten, zoals wasmachines, koelkasten en radio’s, evenals pro-
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ducten voor de persoonlijke hygiëne (mondwater, deodorant, ontharings-
crèmes en dergelijke) vroegen om een nieuwe communicatieve vertaling 
om aandacht, interesse en uiteindelijk de wens tot koop te genereren. De 
nieuwe, moderne, van technische hulpmiddelen voorziene en hygiënisch 
piekfijn verzorgde consument werd tijdens de Republiek van Weimar de 
doelgroep van de Duitse reclameprofessionals. Door de nadruk te leg-
gen op de emotie probeerden zij de vrouwen aan te spreken: die zagen 
ze kennelijk niet als een onderdeel van de zich rationaliserende wereld. 
De vrouwen waren verantwoordelijk voor ongeveer tachtig procent van 
alle aankopen van een huishouden in Duitsland. De rollen van de geslach-
ten en de werkverdeling tussen man en vrouw werden op een traditionele 
wijze in de reclameboodschappen weergegeven. Wat betreft de vrouwen 
werd bijvoorbeeld gesuggereerd dat ze zich tot manager van het technisch 
toegeruste huishouden konden ontwikkelen. Uiteindelijk zou dit ertoe 
leiden dat de vrouw zich nog beter in haar door de Eerste Wereldoor-
log onderbroken rol zou kunnen voegen en dat ze de gevolgen van haar 
inspanningen binnen het huishouden wat betreft haar uiterlijk met behulp 
van verschillende crèmes zou kunnen maskeren (Schug, 2003, pp. 32-33). 

De toepassing van het principe van rationalisering in de reclame leidde 
ertoe dat een groter belang werd toegekend aan reclameplanning. Hoewel: 
deze omslag moet ook weer niet overdreven worden. Reclameplanning 
bleef ondanks al de hooggestemde aspiraties halverwege de jaren twintig 
nog vaak steken in wensdenken. Kupferberg schreef er in 1926 over in Die 
Reklame. Hij stelde vast dat: ‘Ein Werbefeldzug heute immer noch ein gro-
Bes Rätselraten bedeutet, dessen Erfolg sich vorher so gut wie gar nicht 
voraussagen läBt.’ Hij schreef dit manco toe aan de rol die de opdrachtge-
vers speelden. Zij zouden, anders dan in de Verenigde Staten, niet bereid 
zijn hun reclameactiviteiten helemaal uit handen te geven aan de reclame-
bureaus. Voor ondernemers was de honorering voor reclamebureaus zoals 
die in de Verenigde Staten gebruikelijk was – waarbij het reclamebureau 
aanspraak maakte op een percentage van de totale reclame-uitgaven – 
doorgaans onbespreekbaar (Heuer, 1937, p. 60; Weger, 1966, p. 31). 

Toch leek reclameplanning de verspilling van financiële middelen te 
kunnen beperken. Reclame-adviseurs uit de jaren twintig, zoals Hanns 
F. J. Kropff, Egon Juda, Hanns W. Brose en Fritz Solm, integreerden van 
het begin af aan uit de Verenigde Staten overgewaaide werkwijzen in hun 
werkzaamheden. Men kan hierbij denken aan marktonderzoek, de psy-
chologische bedrijfsvoering en ideeën over de wijze van afzet van pro-
ducten. Bedrijven die de reclame adviseerden oriënteerden zich sterk op 
Amerikaanse voorbeelden. Ze namen alle reclamewerkzaamheden van 
hun klanten over, en wel vanaf de eerste planning, via de vormgeving tot 
en met de resultaatcontrole. 

De kantoren van reclameadviseurs bestonden doorgaans uit acht tot 
vijftien werknemers. Ze hadden bedrijfseconomen, grafici, psychologen, 
marktanalisten en mediaspecialisten in dienst (Reinhardt, 1993, pp. 125-
128). Deze Duitse reclameprofessionals zagen zichzelf veelal als jonge, 
mobiele en koopkrachtige protagonisten van de modernisering, als men-



176

sen die een gejaagd grootstedelijk leven leidden, en zich in het tempo van 
de jaren twintig bewogen en dat ook aan hun omgeving wilden tonen. 
Walter Matthess van het agentschap Dorland reed bijvoorbeeld regelma-
tig in een grote Amerikaanse cabriolet over de Kurfürstendamm in Berlijn 
en genoot van het snelle geld dat er in deze branche verdiend kon wor-
den. De mogelijkheid om zonder een bijzondere vooropleiding veel geld 
te verdienen trok lieden van zeer verschillende pluimage aan. Zelfs met 
een afgebroken studie en mislukte pogingen in andere beroepen te slagen 
kon je succesvol zijn in de reclamebranche. Een man als Hanns W. Brose 
wist als achtentwintigjarige ‘zonder bijzondere’ vooropleiding als reclame-
directeur bij de autofabrikant Horch een vergelijkbaar salaris te verdienen 
als de financiële directeur van dit bedrijf. Veelvuldige wisselingen van baan 
waren ook kenmerkend voor de branche. Max Poculla bracht het in zijn 
werkzame leven bijvoorbeeld tot elf verschillende werkgevers. 

De plaatsbepaling van de Duitse reclameprofessionals als zelfbewuste 
sociaal-technologen en hun inschatting van de reclame als motor van de 
massaconsumptie zouden waarschijnlijk zonder hun voorkeur voor ont-
wikkelingen in de Verenigde Staten niet mogelijk geweest zijn. Al vóór 
de Eerste Wereldoorlog bestond in Duitsland belangstelling voor wat zich 
in de Verenigde Staten afspeelde, ook in de reclamewereld. Deze belang-
stelling nam na de Eerste Wereldoorlog toe. De ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten leidde tot overdreven rationaliseringsfantasieën bij ver-
schillende groeperingen in Duitsland, die na de Eerste Wereldoorlog 
intensief op zoek waren naar toekomstmodellen voor de zich moderni-
serende samenleving. Dat men zich hierbij op de Verenigde Staten richtte 
hing onder andere samen met het economische succes van dit land. De 
Amerikaanse economie werd in de Republiek van Weimar het symbool 
van een moderne gerationaliseerde economie die door hoge lonen en een 
daardoor mogelijk gemaakte hoge consumptie een voorbeeld was. Velen 
in Duitsland zagen in de Amerikaanse mentaliteit en praktijk een model 
dat ook voor Duitsland wenselijk was, hoewel het als voorbeeld van een 
moderne samenleving omstreden bleef: het riep zowel reacties van instem-
ming als van vijandigheid op. Het erkende economische overwicht van de 
Verenigde Staten stond tegenover stereotypen van de ‘massamaatschappij’ 
en ‘het land zonder cultuur’, die zouden kunnen bijdragen tot het ziel-
loos maken van de beschaafde Duitse samenleving. Reclame gold als het 
middel bij uitstek voor de controversiële Amerikaanse cultuur. In vaktijd-
schriften zoals Die Reklame, Seidels Reklame en het Zeitschrift des Verban-
des deutscher Annoncen-Expeditionen, werd regelmatig op de situatie in de 
Verenigde Staten gewezen, steeds om de betekenis van de reclame, haar 
methoden en de daarmee samenhangende professionalisering van het 
reclamevak te benadrukken. In een groot aantal nummers van de belang-
rijkste Duitse reclametijdschriften stonden artikelen, reportages en nieuws 
over de Amerikaanse reclame. De auteurs ervan spraken regelmatig hun 
verbazing uit over de bedragen die in de Verenigde Staten voor reclame 
werden uitgegeven. Alleen al bij The New York Times werd voor ettelijke 
tienduizenden dollars aan reclame besteed. Reclamebudgetten van hon-
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derdduizenden dollars overtroffen het voorstellingsvermogen van de 
Duitse reclamemakers. Overigens gaven sommige fabrikanten van Duitse 
merkartikelen zoals Beiersdorf (Nivea) of Henkel (Persil) ook bedragen 
uit, die in de miljoenen liepen. De inflatie met de geldontwaarding tijdens 
de Weimar Republiek maakt een vergelijking moeilijk.

Hun kennis over de reclame in de Verenigde Staten kregen de Duitse 
reclameprofessionals niet alleen door het lezen van vaktijdschriften. Er 
vonden ook talrijke reizen naar de Verenigde Staten plaats om ter plekke te 
kunnen leren van de Amerikaanse aanpak. Deze reizen werden regelmatig 
in de reclamevaktijdschriften besproken. Max Riesbrodt, de voorzitter van 
het Deutsche Reklame Verband, stelde naar aanleiding van een reis naar de 
Verenigde Staten in 1928 dat alles in de Verenigde Staten in verhouding tot 
Europa honderd- of duizendvoudig uitvergroot werd. Naar zijn mening 
moesten professionals in de Duitse reclame de Amerikaanse reclame kri-
tisch bestuderen en er de beste elementen uit halen.

Een andere strategie die naast de studiereizen gevolgd werd, was de 
internationalisering van de reclamebrancheorganisaties. Als men de aan-
sluiting zou willen vinden bij de Verenigde Staten, dan zou een transat-
lantische kennisuitwisseling wenselijk zijn: daardoor zou men immers snel 
kennis kunnen nemen van de nieuwste verworvenheden op het gebied 
van de reclamemethoden. In 1924 hield de International Advertising Asso-
ciation – een anders dan de naam doet vermoeden, overwegend Ameri-
kaanse aangelegenheid – voor het eerst een jaarcongres in Engeland. Dit 
was in Duitsland niet onopgemerkt gebleven. In de Duitse pers werd er 
op gewezen dat de Engelse reclamewereld er goed van geprofiteerd had. 
In 1928 werd na een reis naar de Verenigde Staten van het Deutsche 
Re klame-Verband e.V. (DRV) – de grootste Duitse vereniging op het 
gebied van reclame –, samen met de Franse verenigingen een continen-
taal-Europese organisatie opgericht. Men wilde daardoor de aansluiting bij 
de Amerikanen en Britten vergemakkelijken. Van groot belang was verder 
dat het in 1929 lukte het wereldreclamecongres voor de eerste keer naar 
Europa te halen. Het World Advertising Congress van de International 
Advertising Association dat in augustus 1929 in Berlijn plaatsvond, gaf een 
sterke impuls aan de publieke opinie in Duitsland. Met het congres ver-
wachtte men de reclame in Duitsland definitief de juiste plaats in de eco-
nomie te kunnen geven. 

De Duitse reclame onderscheidde zich in een aantal opzichten van de 
Amerikaanse. Een belangrijk verschil tussen beide was de omvang ervan. 
Dit vertaalde zich in gigantische winsten van Amerikaanse reclamebureaus 
zoals: J. Walter Thompson, Erwin Wasey, Ayer en McCann. In de Duitse 
reclamewereld was men hiervan bijzonder onder de indruk. Tegen het 
einde van de jaren twintig werd geschat dat in de Verenigde Staten grof-
weg drie keer zoveel aan reclame werd uitgegeven als in Duitsland. Dit 
gegeven was direct gerelateerd aan een veel grotere bereidheid vanuit de 
Amerikaanse industrie om geld aan reclame uit te geven. Vanuit de Duitse 
reclamebranche werd voortdurend geklaagd over de onwetendheid van 
Duitse firma’s als het om het belang van moderne publiciteit ging. Men 
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verlangde naar een vergelijkbare maatschappelijke erkenning als die men 
bij Amerikaanse reclamemakers vermoedde. Het thema ‘Reklame für die 
Reklame’ waarmee men de diepgewortelde scepsis ten aanzien van de 
economische voordelen van reclame wilde bestrijden, keerde op diverse 
reclametentoonstellingen in de jaren twintig en later regelmatig terug. Het 
was een ander argument om het Wereldreclamecongres in 1929 naar Ber-
lijn te halen. Ook had men het idee dat dit evenement de weg zou pla-
veien om meer zaken met de Verenigde Staten te kunnen doen (Schug, 
2003, pp. 35-39; Ross, 2007, pp. 53-61).

De belangstelling voor de Amerikaanse reclame werd verder gevoed 
door het idee dat de reclamesector in de Verenigde Staten veel beter geor-
ganiseerd was dan in Europa. Vooral de standaardisering van formaten 
maakte het in de Verenigde Staten veel eenvoudiger om een advertentie in 
verschillende kranten en tijdschriften te plaatsen. De redelijke doorzich-
tigheid van oplagecijfers van Amerikaanse kranten, gecontroleerd door 
een onafhankelijk bureau, zorgde ervoor dat bij prijsonderhandelingen 
minder te raden viel. In Duitsland waren deze onderhandelingspraktij-
ken een doorn in het oog van de reclamemakers. Zij spraken gedurende 
de gehele jaren twintig regelmatig minachtend over de zwendel met de 
oplagen (Auflagenschwindel) en het sjoemelen met de tarieven (Tarifuntreue) 
bij de Duitse pers. Uitgevers hadden doorgaans een niet te onderschatten 
afkeer van het publiceren van nauwkeurige oplagecijfers, zeker zolang ze 
er niet toe gedwongen werden, omdat hun concurrenten er wel toe over 
gingen (Ross, 2007, pp. 54-55).

Ook op een andere manier kwamen de Duitse reclamemensen in aanra-
king met de Amerikaanse manier van reclame maken. Rond 1925 kwamen 
Amerikaanse reclamebureaus vanuit de Verenigde Staten naar Duitsland. 
Na de monetaire hervorming en de toenemende economische stabiliteit 
van de Duitse economie begon de Duitse markt steeds meer de aandacht 
van Amerikaanse bureaus te trekken. Bedrijven als Crawford, J. Walter 
Thompson, McCann, Erwin Wasey & Co en Lord & Thomas openden bij-
kantoren in Duitsland: het waren de zogenaamde advertising service agencies 
(Heuer, 1937, pp. 59-60; Reinhardt, 1993, pp. 125-128). Deze reclamebe-
drijven, waartoe met Crawford’s Reklame-Agentur en Lintas ook twee 
Britse bedrijven gerekend kunnen worden, behoorden tot de bedrijven die 
netwerken hadden opgebouwd om hun opdrachtgevers bij hun internati-
onale expansie plannen ter zijde te kunnen staan (Weger, 1966, pp. 40-46; 
Schug, 2003, p. 40). De stap naar Duitsland vormde een onderdeel van een 
patroon waarbij Amerikaanse firma’s vaak eerst vaste voet probeerden te 
krijgen in Groot-Brittannië, voordat ze zich in de belangrijkste Europese 
steden vestigden. Zij beschouwden de Duitse markt als de belangrijkste 
naast de Britse. Doorgaans kwamen de Amerikaanse reclamebureaus naar 
Europa om daar merkproducten van Amerikaanse bedrijven te verko-
pen. Het gaat hierbij vooral om duurzame producten (auto’s van General 
Motors, Ford, Chrysler en banden van Goodyear) en producten die met 
persoonlijke hygiëne (Palmolive zeep) te maken hebben. Kenmerkend 
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was vooral dat aan Amerikaanse opdrachtgevers in Europa de gebruike-
lijke complete service werd geboden, die Europese reclamebedrijven niet 
konden bieden, omdat ze niet bekend waren met de Amerikaanse reclame-
technieken. Dit leidde ertoe dat de Amerikanen in een aantal grotere ste-
den in Europa bijkantoren opzetten. Deze full-service agencies hielden zich 
ook bezig met marktonderzoek om de reclamecampagnes die ze hadden 
ontwikkeld te ondersteunen. Een reeks van Amerikaanse reclamefirma’s 
heeft eind jaren twintig in Duitsland een vestiging geopend (Heuer, 1937; 
Ross, 2007). J. Walter Thompson had in 1927 op aandringen van Gene-
ral Motors een bureau in Berlijn geopend. In 1928 volgden McCann en 
Dorland een zelfde patroon. McCann opende als enige in Frankfurt am 
Main een kantoor, en wel om Standard Oil Company te ondersteunen bij 
de Europese expansie van dit bedrijf. Dorland speelde dezelfde rol voor 
Amerikaanse klanten, zoals uitgeverij Condé Nast, de cosmeticafabrikant 
Elizabeth Arden en Packard Motors Company. Volgens Weger (1966, p. 41) 
zouden er tegen het einde van de jaren twintig negen overwegend Ameri-
kaanse reclamebureaus op de Duitse markt actief zijn geweest. 

De Amerikaanse bureaus kwamen er al snel achter dat het uitvoeren 
van reclamecampagnes volgens de Amerikaanse methodes niet zomaar 
paste op de Duitse situatie. Een belangrijk verschil was de structuur van de 
Duitse pers. In tegenstelling tot het medialandschap in de Verenigde Staten 
kende Duitsland geen nationale media. Het overgrote deel van de kranten 
richtte zich op een bepaalde grootstedelijke of een regionale lezerskring. 
Bovendien was een dergelijke lezerskring aanmerkelijk kleiner dan het 
aantal geabonneerden op bijvoorbeeld de Amerikaanse weekbladen. De 
Berliner Illustrierte Zeitung was het enige blad dat qua omvang een beetje in 
de richting kwam. Zelfs grote Berlijnse dagbladen zoals de Berliner Morgen-
post, Berliner Zeitung en Berliner Lokal-Anzeiger werden zelden buiten Ber-
lijn gelezen. 

Verder kenden de Duitse kranten geen standaardisatie qua prijzen en 
afmetingen. In 1927 onderhield het bureau van J. Walter Thompson con-
tacten met 135 titels met 101 verschillende maten. Slechts enkele uitgevers 
ervan waren bereid betrouwbare oplagecijfers te geven. Het plaatsen van 
advertenties bleek in Duitsland niet zo eenvoudig te zijn, maar dat gold 
zeker ook voor het vervaardigen ervan. Een belangrijk probleem bleek 
de taalbarrière te zijn. De eerste pogingen om reclameteksten vanuit het 
Amerikaans in het Duits te vertalen waren allesbehalve succesvol. Het ver-
talen van Amerikaanse slagzinnen in het Duits leidde bij veel Duitsers tot 
de nodige hilariteit. Binnen de Duitse media werden dergelijke teksten 
als zinloos en stupide getypeerd. Ze werden verder vaak als belerend erva-
ren. De enige oplossing hiervoor was Duitsers in dienst te nemen en hen 
de teksten te laten schrijven. Maar ze moesten wel eerst overtuigd wor-
den van deze Amerikaanse manier van reclame maken, waarbij de tekst de 
belangrijkste plaats innam. Vervolgens moesten ze er ook nog voor opge-
leid worden. 

Het duurde enige tijd, maar uiteindelijk wisten de Amerikaanse bureaus 
zich aan de Duitse situatie aan te passen. Waar ze aanvankelijk geen reke-
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ning mee gehouden hadden was de invloed van de Duitse sociale context 
op de wijze waarop ze reclame moesten maken. De veronderstelling dat 
je overal op dezelfde manier reclame kon maken, bleek niet te kloppen. 
Beproefde methodes moesten soms, zo bleek, herzien worden. 

Ross (2007, pp. 63-65) geeft een goed voorbeeld hoe een campagne 
de mist in ging. J. Walter Thompson probeerde de Amerikaanse campagne 
die dit bureau voor Ponds-schoonheidscrème in de Verenigde Staten had 
ontwikkeld te kopiëren voor Duitsland. Al snel werd duidelijk dat dit om 
een ‘onverklaarbare reden’ niet werkte. Toen werd een getuigenis (testimo-
nial) van een bekende persoonlijkheid ingezet. Ook deze aanpak bleek 
na daarin herhaaldelijk wijzigen doorgevoerd te hebben, niet succesvol 
te zijn. Duidelijk werd dat acteurs en actrices in Duitsland bij lange na 
niet de positie hadden als hun collega’s in de Verenigde Staten. Op cos-
metica werd in Duitsland op een heel andere manier gereageerd dan in de 
Verenigde Staten. In de Verenigde Staten werden standaard twee soorten 
crème verkocht: cold cream en vanishing cream. Bij Amerikanen bleek uiter-
lijke schoonheid een grote rol te spelen, terwijl in Duitsland hard werken 
en een gezond lichaam veel belangrijker gevonden werd. Bovendien bleek 
het inkomen van het gemiddelde huishouden in Duitsland niet zo hoog 
te zijn dat een huisvrouw zich twee crèmes kon veroorloven. Uiteindelijk 
besloot men alleen de cold cream te gaan verkopen.

Een nieuwe campagne waarin de nadruk gelegd werd op hygi-
ene, schoonheid en bescherming van de huid en waarbij gebruik werd 
gemaakt van wetenschappelijke gegevens om de werkzaamheid van de 
creme aan te tonen, bleek – ondanks de ongunstige economische situatie 
van begin jaren dertig – wel het gewenste resultaat te hebben. Dergelijke 
successen en vooral de gedetailleerde marktanalyse die eraan ten grondslag 
lag, leidden tot waardering bij Duitse bedrijven. Maar de Duitse reclame-
makers vonden de Amerikaanse reclamemethoden ondanks de lofzangen 
in de Duitse reclamevakbladen niet superieur aan de Duitse. Ze wilden 
ze dan ook niet zomaar overnemen (Ross, 2007). Het lukte Amerikaanse 
bureaus maar op beperkte schaal, Duitse bedrijven te interesseren voor 
hun dienstverlening. De Dresden Lingner-Werke gaven aan het Ameri-
kaanse bureau Dorland de opdracht reclame te maken voor Odol-mond-
water, één van de bekendste merkartikelen in het interbellum (Schug, 
2003, p. 42). Volgens Hans Kropff was het geringe succes van de Ameri-
kaanse bureaus bij Duitse klanten te wijten aan de angst van reclamema-
nagers van Duitse bedrijven om overbodig te worden (Weger, 1966, p. 43). 

Het financiële aspect heeft zeker ook een rol gespeeld. De Amerikaanse 
reclameondernemingen die ook als Reklamedienstagenturen bekend ston-
den, ontvingen een vergoeding van de uitgevers en van sommige adver-
teerders: de Agentur-Aufschlag. De Amerikanen waren hierdoor al vroeg 
nauwer met hun cliënten verbonden dan de Duitse advertentiebureaus, 
omdat ze de uitgevers als agenten van de cliënten tegemoet traden. De 
reclameagent was een persoon die zich met één zaak bezighield en meestal 
alle reclameactiviteiten van de betreffende onderneming overnam. De 
reclameafdelingen van de grote ondernemingen speelden in de Verenigde 
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Staten een minder belangrijke rol dan in Duitsland. De onafhankelijkheid 
van de Amerikaanse bureaus bij de te nemen beslissingen was gewaar-
borgd, doordat hun verdiensten niet bepaald werden door de voorwaarden 
van de uitgevers. Ze waren juist gebaat bij een goede omzet van de cliënt. 
De reclamebemiddelaars hadden dus belang bij het zakelijke succes van de 
opdrachtgever. 

De Amerikaanse bedrijven voor reclameadvies namen in tegenstelling 
tot de Duitse reclame-adviseurs alleen opdrachten aan met een reclame-
budget dat een ondergrens had van 150.000 RM en waarbij ze een ver-
goeding van vijftien procent van het reclamebudget kregen (Heuer, 1937, 
p. 63; Reinhardt, 1993, p. 127). In de reclamewereld in Duitsland stond 
in de tweede helft van de jaren twintig het denken in kosten voorop en 
lag de nadruk niet zozeer op het leveren van prestaties. Dit leidde veelal 
vooral tot prijsconcurrentie. Men wilde of kon niet begrijpen dat het bij 
de Amerikaanse concurrenten om een andere opvatting over zakendoen 
ging. Service diende volgens de principes van de nieuwkomers uit de 
Verenigde Staten bij het reclame maken centraal te staan en was er niet 
het sluitstuk van. In de literatuur uit die tijd kan men allerlei argumen-
ten lezen, waarom geen gebruik gemaakt hoefte te worden van deze op 
Amerikaanse leest geschoeide vorm van reclame. Zo vond men Duitsland 
te klein voor deze nieuwe aanpak. Ook werd wel gesteld dat de behoefte 
aan onafhankelijkheid bij consumenten te groot was. Verder zou de beper-
king tot één zelfde soort klant bij reclameadviseurs minder geschikt zijn in 
de Duitse situatie. Opdrachtgevers hadden soms namelijk het idee dat ze 
zich met huid en haar aan reclameadviseurs uitleverden. Ze vonden dat ze 
trouw moesten blijven aan zichzelf en de reclame dus zelf moesten verzor-
gen (Weger, 1966, p. 43).

Het praktisch toepasbaar maken van de ideeën over reclame uit de Ver-
enigde Staten bleek niet altijd eenvoudig te zijn. Zo had men in Duits-
land aanvankelijk grote bedenkingen bij het in de Verenigde Staten 
ontwikkelde salesmanship in print. Deze vorm van reclame werd geken-
merkt door een vorm van hard-sell-reclame waarbij argumenten gegeven 
worden waarom een product gekocht zou moeten worden. Deze vorm 
van reclame, die onder meer door firma’s als J. Walter Thompson en Erwin 
Wasey in wekelijks verschijnende bladen als de The Saturday Evening Post 
en Ladies’ Home Journal werd toegepast, was vooral gericht op burgerlijke 
consumenten. Men mocht verwachten dat het gemakkelijker zou zijn aan 
hen het nut van een product dan een image te verkopen. Het uitsluitend 
tonen van een product zou hierbij niet voldoende zijn. De consument met 
een gemiddeld inkomen zou behoefte hebben aan goede redenen om van 
hun moeizaam verdiende geld afstand te doen. 

De omstreden vorm van reclame werd in plaats van salemanship in print 
ook wel de capitalist realistic style genoemd. Met behulp van de reason-why 
reclame probeerden reclamemensen producten te verkopen door de voor-
delen van het product te noemen en aan te geven waarom consumenten 
het product zouden moeten kopen. In veel gevallen werd hierbij gebruik 
gemaakt van getuigenissen (testimonials) van bekende personen of van het 
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noemen van wetenschappelijke argumenten. In plaats van de aandacht 
te trekken door middel van symbolen probeerde men aan de hand van 
argumenten een behoefte te creëren. Kenmerkend voor de nieuwe vorm 
van reclame was dat deze meer consument- dan productgericht was. Prin-
ter’s Ink merkte in dit verband op dat er een verschuiving plaats vond van 
het factory viewpoint naar the mental process of the customer. In Duitsland werd 
deze vorm van reclame als typisch Amerikaans beschouwd. Er bestond 
geen groot enthousiasme om deze vorm van reclame op grote schaal 
in Duitsland over te nemen. Men vond dat ze wel geschikt was voor de 
Verenigde Staten, waar veel grotere naïeve en vluchtige massa’s mensen 
bestonden, dan in Duitsland. 

Een andere belangrijke reden om de typisch Amerikaanse manier van 
reclame maken af te wijzen was de traditie op het gebied van kunstnijver-
heid in Duitsland. Vóór 1914 hadden industriëlen en kunstenaars pogingen 
in Duitsland gedaan, de vormgeving op een hoger plan te brengen om 
zo ook de smaak van brede groepen van de bevolking in positieve zin te 
beïnvloeden. Dit had tot een enorme toename van artistiek geïnspireerde 
vormen van reclame geleid. Ondanks alle tegenslagen die samenhingen 
met de Eerste Wereldoorlog bleef deze vorm van reclame de jaren twintig 
domineren. Er was toen een trend waarbij het accent meer kwam te liggen 
op de techniek van de reclame (het Werbetechnische aspect) dan op het puur 
artistieke element. Toch bleef het kunstzinnige aspect in de reclame in de 
jaren twintig belangrijk. Reclame werd vaak nog vooral beoordeeld op 
haar kunstzinnige aspecten en niet zozeer aan de hand van commerciële 
criteria (Ross, 2007, pp. 55-58).

Het reclamebureau in Duitsland in de jaren dertig

Hoewel de Amerikaanse reclamebureaus de meest vooruitstrevende vorm 
van reclamedienstverlening in Duitsland konden bieden, kwamen ze vanaf 
het begin van de wereldwijde economische crisis in 1929 in de proble-
men. Ze moesten onder invloed van de economische crisis inkrimpen. 
Ook moesten sommige van die reclameondernemingen hun activiteiten 
beëindigen. In een tijd van schaarse middelen verloren de Amerikaanse 
reclamebureaus klanten aan de goedkopere traditionele advertentiebu-
reaus. Een paar Duitse reclamebemiddelaars verging het overigens niet 
veel beter. De klantenkring van de Amerikaanse reclamebedrijven bleef 
beperkt, doordat ze er niet in geslaagd waren, zich voldoende in te stellen 
op de Duitse taal, de Duitse economie en het Duitse krantenlandschap. De 
hoge vergoedingseisen waren er mede debet aan. Het idee dat het nood-
zakelijk was om op een systematische manier reclame te maken en het 
geloof in de claim dat de diensten van reclamespecialisten dan een vol-
doende toegevoegde waarde hadden, waren bij de Duitse ondernemers 
nog niet voldoende verankerd. Pas tegen het einde van de jaren twintig 
hadden veel producenten van merkartikelen, detailhandelaren en zelfs 
de zware industrie, die voor de Eerste Wereldoorlog weinig interesse in 
reclame getoond hadden, binnen hun onderneming reclameafdelingen 
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opgericht. Reinhardt (1993, p. 33) geeft aan dat een grote detailhande-
laar aan het einde van het tweede decennium van de twintigste eeuw met 
ongeveer vijfhonderd man personeel waarschijnlijk 25 tot 30 mensen in 
dienst had die zich met reclame bezig hielden. 

De invloed van de Amerikaanse reclame op de Duitse is moeilijk pre-
cies vast te stellen. Het is immers lastig om de invloed te kwantificeren: 
we kunnen haar hoogstens – reconstruerend – bij benadering aangeven. 
De toenemende invloed van de Amerikaanse op de Duitse reclame in de 
eerste helft van de jaren dertig blijkt volgens Ross (2007, p. 65) uit het 
toenemende gebruik van teksten waarin de consument centraal staat en 
uit het gebruik van kleurendruk en fotografie. Hanns W. Brose (1958, p. 
33) deelt deze mening en stelt in zijn autobiografie dat de invloed niet 
onderschat moet worden, ondanks de beperkte tijd (tot 1933) dat de Ame-
rikaanse bureaus op de Duitse markt echt actief waren. Brose was één van 
de weinigen die zich hiervan bewust was en dat al in een publicatie uit 
de jaren dertig had geformuleerd. De grootste verdienste van de Ameri-
kanen was volgens Brose dat voor hen de basis van de reclame niet zozeer 
in het esthetisch scheppen lag, maar eerder door de psychologie bepaald 
werd. Reclame zou vooral met middelen die bijdroegen tot overtuigen 
vormgegeven moeten worden en niet zozeer met kunstzinnige middelen. 
Brose stelt in zijn autobiografie dat het Amerikaanse voorbeeld direct en 
indirect tot diepgaande veranderingen in de Duitse reclamestrategie en 
-techniek geleid heeft. Hiervoor is een aantal mogelijke verklaringen te 
geven. Eén oorzaak kan gevonden worden in de sfeer van ontwikkelingen 
op technisch gebied, zoals verbeteringen op het gebied van fotografie en 
druktechnieken. Ook waren Duitsers binnen de Amerikaanse reclamebu-
reaus in Duitsland opgeleid, waardoor ze goed bekend waren met de Ame-
rikaanse aanpak. Ontwikkelingen binnen de Duitse samenleving droegen 
ertoe bij dat de Amerikaanse manier van reclame maken beter begon aan 
te sluiten bij de Duitse. Tegen het einde van de jaren twintig ging men 
zich in Duitsland steeds meer realiseren dat de toekomst bij het op de 
markt brengen van producten bij merkartikelen lag. Daarvoor ontstond 
dan ook een steeds grotere markt. Voorheen was de grote massa die in 
kleine dorpen en op het platteland woonde bij de distributie grotendeels 
genegeerd of soms zelfs van levering van merkproducten uitgesloten. Het 
doel werd nieuwe markten te betreden en nieuwe segmenten binnen de 
samenleving te bereiken. Was het zich wijzigende idee over de markt het 
begin van een omslag in het strategisch denken, ook begon men te besef-
fen dat het verkopen van producten aan een eerste generatie van gebrui-
kers vroeg om persuasieve vormen van uitleg en overreding. Er waren nog 
grote groepen mensen die het licht niet gezien hadden, als het ging om 
een goede lichamelijke hygiëne en om haar-, huid- en gebitsverzorging. 
Vooruitgang op dit gebied zou kunnen bijdragen aan het persoonlijk wel-
zijn en de persoonlijke ontwikkeling van het individu, zodat het bewerken 
van nieuwe marktsegmenten gelegitimeerd kon worden. Het idee bestond 
dat toekomstige groepen van kopers eerst moesten ontwaken. De Ameri-
kaanse meer klantgerichte aanpak (reason-why) leek beter aan te sluiten bij 



184

de fase waarin de Duitse markt verkeerde dan de tot dan toe meer gang-
bare productgerichte reclame (Ross, 2007, pp. 65-72).

Het advertentiebureau vanaf de Eerste Wereldoorlog

Naast de reclameadviseurs vormden de advertentiebureaus een andere 
categorie van voorlopers van het reclamebureau. In Duitsland speelden 
twee grote advertentiebureaus een voortrekkersrol. Het waren Ala en 
Mosse: zij gingen al snel bepaalde vormen van ‘service’ aanbieden.

Rond 1914 werden de advertentiebureaus in Duitsland geconfronteerd 
met een omslag in de markt van advertenties. Het toenemende aanbod 
van mogelijkheden om te adverteren werd niet langer gevolgd door de 
vraag van de ondernemers naar advertentieruimte. Er was een einde geko-
men aan de groei van de advertentiemarkt. De advertentiebureaus reageer-
den daar in eerste instantie met ‘oude’ methoden op. Dit leidde tot een 
toename van de concurrentie, omdat kortingen werden gegeven, klanten 
bij de concurrentie werden weggelokt of zelfs werden geïntimideerd. 

De Duitse advertentiemarkt reageerde 
bovendien bijzonder gevoelig op de conjunc-
tuurgolven van de jaren twintig. De adver-
tentiebureaus werden hierdoor bijzonder 
getroffen, omdat ze voor hun inkomsten afhan-
kelijk waren van het advertentie-aanbod. Vanaf 
het midden van de jaren twintig probeerden 
de advertentiebureaus op deze verslechterde 
economische toestand te anticiperen met een 
‘nieuwe’ ondernemingspolitiek. Ze gingen zich 
meer op het uit de Verenigde Staten komende 
begrip service richten. Als dienstverleners ter 
ondersteuning van de afzetstrategie van onder-
nemingen waren de advertentiebureaus min of 
meer voorbestemd om hierbij een voortrekkers-
rol te vervullen (Reinhardt, 1993, pp. 125-128).

Ala had na de oprichting in 1914 steeds 
nieuwe onderdelen aan het bedrijf toege-
voegd. De door Alfred Hugenberg in april 1914 
opgerichte Ausland Anzeigen GmbH, vooral 
bestemd voor het plaatsen van advertenties in 
buitenlandse kranten, werd met de overname 
van Scherl in 1916 uitgebreid tot de Allgemeine 

Anzeigen GmbH (Ala). Het primaire doel van het bedrijf was te bemidde-
len bij het verwerven van advertenties in het binnenland. Bovendien was het 
de bedoeling dat Ala zich ook met affiches en andere vormen van reclame 
zou gaan bezighouden. Aandeelhouders van deze coöperatieve vereniging 
waren tal van uitgevers, evenals grootadverteerders uit de industrie en de 
wereld van handelsondernemingen. Ala onderscheidde zich zowel qua doel-
stelling als door haar organisatievorm van de andere advertentiebureaus. 

Alfred Hugenberg (19 juni 1865 - 12 maart 
1951) oprichter van Ala. Rijksminister van 
Economische Zaken en Landbouw in het ka-
binet van Adolf Hitler vanaf 1933. De foto is 
van Erich Rezlaff (Müffling, 1933).
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Met de overname van Haasenstein & Vogler en daarmee ook van de aan-
delen van Daube & Co in 1918, beschikte Ala over een uitgebreid net-
werk van filialen. Ala breidde het aandachtsgebied doelgericht uit naar 
andere communicatiemiddelen. Zo richtte Hugenberg in 1916 de Deut-
sche Lichtbildgesellschaft op. Met dit bedrijf werden de pijlen op de film 
gericht. Hugenberg wilde op deze manier greep krijgen op de ‘krachtige 
propaganda’-mogelijkheden die de film bood, zodat in binnen- en buiten-
land op een systematische manier reclame gemaakt zou kunnen worden 
voor de Duitse cultuur, de economie en het toerisme. In 1920 ontstond 
de productiemaatschappij Deuligfilm GmbH. Zeven jaar later slaagde 
het concern erin, de grootste Duitse filmmaatschappij, de Universum-
Filmgesellschaft (Ufa) te verwerven. Via de Vera-Verlaganstalt GmbH uit 
Berlijn wist Hugenberg vanaf 1917 invloed te krijgen op de pers in de 
provincie. Telegraphen-Union63, dat vanaf 1916 tot het Hugenbergcon-
cern behoorde, werd na de Eerste Wereldoorlog tot een internationaal 
persbureau uitgebreid. Het persbureau kreeg de naam: Telegraph-Union, 
Internationale Nachrichtendienst GmbH.

Ala werd door de expansiedrift van Hugenberg onderdeel van een con-
cern dat op meerdere deelgebieden van massacommunicatie activitei-
ten ontplooide, namelijk in de hoofdstedelijke pers (via de August Scherl 
GmbH), de film (via Ufa) en de internationale persbureaus (via de Tele-
graph-Union, Internationale Nachrichtendienst GmbH). Door deze con-
stellatie was het voor Ala relatief eenvoudig opdrachten uit de industrie 
en handel te krijgen (Weger 1966, pp. 32-34). Volgens Hermann (1938, 
p. 29) had Ala al in 1917 een Hauptwerbeabteilung opgericht. Deze afde-
ling gaf adviezen met betrekking tot de keuze van bladen in binnen- en 
buitenland. Hierbij werd rekening gehouden met specifieke eigenschap-
pen van de producten die aangeboden werden en met de afnemers ervan. 
Ook werden wel adviezen gegeven in verband met andere vormen van 
reclame. In een brochure van Ala staat dat het bedrijf een reclameplan ont-
wikkelde na onderzoek gedaan te hebben naar de plaats van het product 
in de markt, van de concurrentieverhoudingen en van de beschikbaarheid 
van het product in de handel. Hermann meende dat een dergelijke dienst-
verlening op dat moment nog uniek was. 

De in 1920 opgerichte afdeling voor speciale reclame van Ala hield zich 
bezig met tentoonstellingsreclame, vliegtuigreclame, lichtreclame, affi-
ches, postreclame, radioreclame, reclamemateriaal (inclusief verpakkingen), 
speciale reclamevormen van welke aard ook en verkeersreclame. In 1925 
bedroeg het aandeel van deze reclamemiddelen in de totale omzet van 
Ala overigens nog maar acht procent. Het grootste deel van de inkomsten 
was afkomstig uit advertenties. Ala had geen eigen atelier voor grafische 
vormgeving, maar hiervoor werden vrije kunstenaars ingeschakeld (Weger, 

63 Telegraphen-Union was een in 1913 opgericht persbureau. Het bestond een combinatie 
van de volgende bedrijven: Louis Hirsch’s Telegraphisches Büro – met inbegrip van het 
Depeschenagentur Schenkel – Herold Depeschenbüro, der Telegraphen-Union GmbH, 
Press-Centrale Telegraphen-Agentur en Deutscher Telegraph Dr. Rudolph Dammert 
GmbH (Stöber, 2000, p. 25).
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1966, p. 34). In de loop van de jaren twintig heeft Ala zijn dienstverlening 
verder uitgebreid. In 1929 is sprake van marktonderzoekers die markton-
derzoek verrichten. Op basis van de beschikbare gegevens is het echter 
niet mogelijk vast te stellen in welke omvang de onderzoeksactiviteiten 
werden ontplooid en hoe men daarbij te werk ging.

Vanaf 1925 werd door Mosse een vergelijkbare dienstverlening aan-
geboden. Hermann meent echter dat Ala op het gebied van de speciale 
reclame superieur was aan Mosse. Mosse hield zich behalve met adver-
tenties na 1920 ook bezig met affiches, verkeersreclame, lichtreclame, ten-
toonstellingscatalogi, theaterprogramma’s en dergelijke. Geleidelijk aan 
was een dienstverlening waarbij vanuit een bepaald idee tekst en beeld 
vorm gegeven werd, niet langer toereikend. In 1930 kon Mosse de strate-
gische en tactische werkzaamheden voor hele reclamecampagnes verzor-
gen. Dit totaalpakket bestond uit planning, uitwerking en uitvoering. De 
Rudolph Mosse Service begon met productanalyse, onderzocht vervol-
gens de concurrentieverhoudingen en maakte ten slotte een reclameplan. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van het archief en de relaties waarover het 
bureau in de industrie beschikte. Een idee werd uitgewerkt in beeld en 
tekst (Weger, 1966, p. 35). Hermann (1938, p. 63) stelt dat deze aanpak 
voor het eerst op het wereldreclamecongres van 1929 gepresenteerd werd. 
Maar op dat moment werd zij volgens Weger waarschijnlijk nog niet in de 
praktijk gebracht. Een belangrijk kenmerk van deze twee belangrijke con-
currenten (Ala en Mosse) was het politieke aspect. Reclamemakers moes-
ten zich er steeds van bewust zijn dat de keuze van de bladen vanuit een 
politieke invalshoek plaatsvond. Bij Ala voerde het Duits nationale karak-
ter de boventoon, terwijl bij Mosse met zijn systeem van pachtbladen de 
democratische opvatting voorop stond. 

Vermoedelijk gingen andere advertentiebureaus vanaf het einde van 
de jaren twintig ook over tot het vergroten van de ‘service’ aan klanten. 
Het zwaartepunt van de werkzaamheden bleef bij deze advertentiebu-
reaus echter liggen bij de advertenties, hoewel verschillende bureaus zich 
ook met andere reclamevormen bezig gingen houden. De beperking tot 
het adverteren als werkterrein stond een brede dienstverlening in de weg, 
omdat alle vormen van reclame een rol konden spelen bij reclameplannen 
(Weger, 1966, pp. 35-36).

De in 1929 uitbrekende economische wereldcrisis en de daardoor ver-
oorzaakte vermindering van het reclame maken trof de branche gevoelig. 
Het aantal door de Verein Deutscher Zeitungs-Verleger (VDZV) erkende 
advertentiebureaus daalde van 314 in 1930 tot 250 in 1933. Ala werd 
geconfronteerd met een daling van de omzet van 22 miljoen RM in 1929 
naar 12,2 miljoen RM in 1932. Talrijke filialen werden gesloten, maar Ala 
wist te overleven. Daar staat tegenover dat Mosse ineenstortte en in de 
herfst van 1932 failliet ging, omdat dit concern sterker aangewezen was op 
langlopende kredieten.

De concurrentie binnen de reclamebranche nam na 1933 onder invloed 
van twee ontwikkelingen wat af. Door de toename van het reclame maken 



187

nam de afzetmarkt van de advertentiebureaus weer toe. De omzet bij de 
advertentiebemiddeling nam volgens onderzoek van de Werberat der 
deutschen Wirtschaft toe: van 47,3 miljoen RM in 1934, via 64,1 miljoen 
RM in 1935, 73,2 miljoen RM in 1936 en 78,9 miljoen RM in 1937 tot 
93,5 miljoen RM in 1938. Verder nam het aantal bedrijven voor adver-
tentiebemiddeling door regulerende maatregelen, zoals Arisering, verder 
af. Het aantal reclamebemiddelaars nam door hierna nog te behandelen 
ingrepen van de Werberat aanzienlijk af. Vóór 1930 schatte Groth het aan-
tal Annoncen-Expeditionen op 600. Tegelijkertijd werden 314 bedrijven 
door de Verein Deutscher Zeitungs-Verleger erkend. In februari 1933 
waren er nog maar 250 reclame bemiddelende instellingen en in juni 1937 
was dit teruggelopen tot 218. Bij het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog beschikte het Reichsverband Deutscher Werbungsmittler over 
230 leden en 44 filialen. De branche was zeer kleinschalig georganiseerd. 
Met uitzondering van Ala, die als onaangevochten marktleider gold, had 
de overgrote meerderheid van de bedrijven in 1937 nauwelijks meer dan 
twee filialen (Reinhardt, 1993, pp. 111-118).

De reclamewereld onder de tucht van de Werberat

De nationaal-socialisten probeerden al vroeg greep te krijgen op de recla-
mebemiddeling om zo hun opvattingen over de reclame ook door te 
drukken. In juli 1932 had de administratie van de nationaal-socialistische 
pers met de Nationalsozialistische Anzeigen-Zentrale (NAZ) in Mün-
chen een eigen advertentiebureau opgericht. Het moest er onder andere 
voor zorgen dat in de aangesloten bladen geen Judenanzeigen verschenen. 
De machtsovername maakte het de nationaal-socialisten mogelijk hun 
invloed over de gehele Duitse pers uit te breiden. De Werberat kreeg op 
27 oktober 1933 van het Rijk het toezicht op de gehele reclame toegewe-
zen. De raad stelde zich ten doel een einde te maken aan de misstanden in 
de reclame in al haar onderdelen (Reinhardt, 1993, pp. 137-142).

Al vanaf de eerste jaren van het bestaan van de advertentiebureaus was 
sprake geweest van misstanden. Daarover was ook wel geschreven. In 1875 
wees Heinrich Wuttke op het gevaar dat de redactionele vrijheid van de 
dagbladen werd ingeperkt door de advertentiebureaus. Hij vond het 
toen raadzaam dat de uitgevers de advertentiebemiddeling zelf ter hand 
namen. In 1879 sprak R. Schmölder van het ‘chaotische Durcheinander 
des Anzeigenmarktes’; hij pleitte voor een advertentiemonopolie van de 
staat. Ook in kringen van advertentiebureaus was men zich bewust van de 
misstanden. In het tijdschrift van het Verband Deutscher Annoncen-Expe-
ditionen (VDAE) werd er regelmatig over geschreven. In 1933 werd in 
dit verenigingstijdschrift de hoop uitgesproken dat het eindelijk zou luk-
ken om met strenge maatregelen een einde te maken aan de ongewenste 
toestanden die schade toebrachten aan alle betrokken partijen (adverteer-
ders, bureaus en uitgevers). Eerdere pogingen waaronder het instellen van 
een erkenningenregeling door de Verein Deutscher Zeitungs-Verleger 
(VDZV) in 1910 waren weinig succesvol gebleken. In de praktijk werden 
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gemaakte afspraken vaak niet nagegekomen (Heuer, 1937, pp. 38-41). De 
wanorde op de advertentiemarkt had sterk afbreuk gedaan aan het aanzien 
van de advertentie als reclamemiddel. De Werberat probeerde dat aanzien 
bij de adverteerders en belangstellenden juist te bevorderen. 

Voor de advertentiebureaus waren de volgende verordeningen van de 
Werberat van belang:
•	 Bestrijding	van	oneerlijke	concurrentie	in	de	advertentiebemiddeling.
•	 Vaststelling	van	vaste	advertentietarieven.
•	 Positiebepaling	van	de	advertentiebureaus	tegenover	de	uitgevers.	

De advertentiebureaus die zich bezighielden met het adverteren werden 
nu Anzeigenmittler genoemd. Wie zich met de advertentie- of andere vor-
men van reclamebemiddeling bezig wilde houden, had daarvoor een spe-
ciale toelating door de Werberat nodig. Men werd verplicht zich te laten 
opnemen in het Reichsverband der Deutschen Werbungsmittler, dat de 
opvolger was van de VDAE. De koppeling tussen erkenning en lidmaat-
schap van deze organisatie was één van de meest wezenlijke verschil-
len met vroeger. De advertentiebemiddeling voor het buitenland werd 
naar land verdeeld. Wie belangstelling voor een bepaald land had moest 
het bewijs leveren dat hij over specifieke kennis met betrekking tot dat 
land beschikte. Verder diende men over de nodige buitenlandse relaties te 
beschikken.

De Werberat stelde een provisie vast, die 10 tot 25 procent van het net-
totarief bedroeg. Aan elke advertentiebemiddelaar moest dezelfde provi-
sie toegestaan worden. De concurrentiestrijd werd niet meer via de prijs 
beslecht, maar door de geleverde prestatie. Behalve deze maatregelen 
waren er nog enkele factoren, die een verdere ontwikkeling van louter 
bemiddelaar naar adviseur in de weg hebben gestaan. De meeste recla-
mebemiddelaars fungeerden destijds al als adviseur. Als een extra advies 
boven het gewone advies werd gegeven, moest deze service in het tarief 
opgenomen worden. Een andere beperkende beschikking ging uit van de 
Reichspressekammer. Deze verbood de toelating van personen en onder-
nemingen als reclamebemiddelaars wanneer zij tegelijkertijd het beheer 
van advertenties van de dagbladen voerden (Heuer, 1937, pp. 64-68; Rein-
hardt, 1993, pp. 188-190).

De nationaal-socialistische wetgeving betekende voor het huis Mosse 
een zware slag. Hoewel de uitgeverij voor een faillissement stond, was het 
advertentiebureau Rudolf Mosse economisch gezond. De onderneming 
werd regionaal opgesplitst. Met de opheffing van het advertentiebureau 
Rudolf Mosse was van de oude grote ondernemingen alleen Ala nog over-
gebleven. Dit concern had eerder al Haasenstein & Vogler AG en Daube 
& Co GmbH overgenomen. Ala was sinds het faillissement van Mosse in 
1932 de enige onderneming die voor alle reclameactiviteiten was toege-
laten. Ze beschikte over vijftien filialen. De meeste filialen specialiseerden 
zich in een specifiek onderdeel van de reclame (Heuer, 1937, p. 26). In 
1934 verwierven de nationaal-socialisten de meerderheid van de aande-
len van Ala AG. Max Amann, de NS-Reichsleiter voor de pers, maakte 
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op 9 mei 1934 bekend dat Ala Anzeigen AG als het advertentiebureau 
van de nationaal-socialistische pers beschouwd moest worden. Amann en 
Ernst Reichard, de president van de nieuw opgerichte nationaal-socia-
listische Werberat, kwamen beiden in de raad van toezicht, terwijl Erwin 
Finkenzeller, de bedrijfsleider van de Werberat, tot hoofddirecteur werd 
benoemd. Na het faillissement van Mosse had Ala nagenoeg geen concur-
rentie meer op het gebied van de advertentiebemiddeling.

Uit de geschetste ontwikkeling blijkt een ononderbroken lijn van het 
media-imperium van Hugenberg uit de jaren twintig tot de nationaal-
socialistische media-politiek. Hugenberg had met behulp van het kapitaal 
van de zware industrie niet alleen Ala opgebouwd. De samenballing van 
ondernemingen droeg er bovendien toe bij dat een niet te onderschatten 
deel van de media tijdens de Republiek van Weimar Duits-nationalistische 
ideeën verspreidde. De geschetste ontwikkeling leidde ertoe dat het voor 
de nationaal-socialisten tamelijk eenvoudig was, in dit medialandschap 
binnen te dringen en het naar hun ideeën om te vormen (Reinhardt, 
1993, p. 115).

De Amerikaanse reclamebureaus werden door de omwenteling van 1933 
in Duitsland hard getroffen. De autoriteiten sloten alle niet-Duitse ele-
menten van de Duitse reclamemarkt uit door een gecontroleerd toegangs-
systeem te introduceren. In de praktijk werd de toegang beperkt tot leden 
van de enige nog toegelaten beroepsvereniging. Doel hiervan was binnen 
de beroepsgroep eenheid tot stand te brengen. Vanaf dat moment hield het 
tot dan toe vrij toegankelijke reclameberoep op te bestaan. Men moest 
naast het lidmaatschap van de reclamevereniging over een licentie (Werbe-
lizenz) beschikken. Deze werd verstrekt door het hoogste controleorgaan 
van de reclamebranche, de Werberat der Deutschen Wirtschaft. 

De combinatie van het verstrekken van een licentie en het lidmaatschap 
van een vereniging beoogde niet alleen de afbakening van het vakgebied 
met het oogmerk alleen toegang te verschaffen aan mensen die er geschikt 
voor waren. Ze had ook als doel, tot samenhangende kwaliteitsnormen 
te komen, waardoor bijvoorbeeld beroepsopleidingen voor reclame ont-
stonden. Zo kwam de branche juist onder het nationaal-socialisme in een 
professionaliseringsproces en maakte een sprong voorwaarts (Schug, 2003, 
pp. 49-51). In 1936 werd de Höhere Reichswerbeschule geopend, de eerste 
hogeschool voor reclame in Duitsland én in Europa (Swett, Wiesen & Zat-
lin, 2007, p. 10). De keerzijde ervan was de uitsluiting van ‘buitenstaanders’ 
zoals Joden en buitenlanders die doorgaans geen reclamelicentie kregen 
waardoor ze het reclameberoep niet konden uitoefenen. Het betekende in 
feite dat Amerikaanse bureaus van de Duitse markt geweerd werden of dat 
ze zich transformeerden in Duitse bureaus. Voorbeelden hiervan waren J. 
Walter Thompson, dat zich omvormde tot de Gesellschaft für Wirtschafts-
werbung, en McCann, dat verder ging onder de naam Gesellschaft für 
markt- und sachgerechte Werbeberatung. Het bureau van J. Walter Thomp-
son nam een andere naam aan, omdat het inschatte weinig kans meer te 
maken in het steeds sterker nationalistisch wordende Duitsland. Het bureau 
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in Berlijn werd daarom verkocht aan zijn Duitse manager Fritz Solm. Het 
verzekerde zich echter wel van het recht van inspraak en een service-over-
eenkomst met het Amerikaanse moederkantoor in New York.

Schug (2003, p. 50) is in tegenstelling tot Reinhardt (1993, pp. 127-128) 
van mening dat de zegetocht van de door de Amerikaanse bureaus geïntro-
duceerde dienstverlening ook in de periode van het nationaal-socialisme 
doorgang vond. Volgens Schug was toen nog steeds sprake van een verdere 
Amerikanisering. Hij illustreert dit aan de hand van het bureau Dorland. 
Het wist zich op te werken tot één van de grootste private reclameonder-
nemingen, ondanks de Amerikaanse aandeelhouder, de inbedding in het 
internationale Amerikaanse netwerk en het feit dat het werk gaf aan talrijke 
vertegenwoordigers van Bauhaus. De nazi’s maakten doelbewust gebruik 
van de diensten van Dorland, en wel voor hun propaganda. Dorland gold 
internationaal als een avant-gardistisch bureau. Ze lieten het bureau ont-
werpen maken voor een drietal propagandatentoonstellingen in Berlijn: 
Deutsches Volk – Deutsche Arbeit, 1934, Wunder des Lebens, 1935, Deutschland, 
1936. Ook bij de vormgeving van tijdschriften, zoals het internationaal 
gelezen Die neue Linie, was de creatieve directeur van het voormalige Bau-
haus Herbert Bayer actief. (Schug, 2003, p. 50) Bayer was door Walter Mat-
thess, de jonge directeur van het Duitse kantoor van Dorland, aangenomen 
als onafhankelijk art director van de studio. Hij werd daar verantwoordelijk 
voor de ontwerp-oplossingen voor Duitse klanten zoals Blendax, Blau-
punkt, Schaub-radio en Olympia-schrijfmachines. Maar hij werkte ook 
voor buitenlandse klanten zoals Elizabeth Arden, Kellogg Company, Pac-
kard and Nash (Cohen, 1984, p. 220). In de reclamevaktijdschriften werd 
het werk van Dorland vaak positief beoordeeld. Maar ondanks de werk-
zaamheden die Dorland voor de nationaal-socialisten uitvoerden, vonden 
er regelmatig huiszoekingen door de Gestapo plaats (Schug, 2003, p. 50).

Ook Ross (2007, pp. 65-72) laat zien dat invloed van de Amerikaanse 
reclame niet meteen verdween met bij terugtrekken van de Amerikaanse 
reclamebureaus. De technieken die de nationaal-socialisten bij hun pro-
paganda gebruikten, hadden veel verwantschap met de Amerikaanse ver-
kooptechnieken. Waarschijnlijk heeft de reclame op haar beurt van deze 
propaganda-technieken geprofiteerd. In de nazi-propaganda stond het 
beeld centraal, terwijl de tegenstanders van het nazisme het accent leg-
den op argumenteren om het publiek te overtuigen. Het symbool van de 
swastika van de nazi’s was onovertroffen. Toch werd tijdens de verkiezings-
campagnes gebruik gemaakt van een verbinding van beeld met concrete 
verduidelijking. Daarbij werd gerefereerd aan concrete belangen en wen-
sen van de verschillende sociale groepen. 

De doelen die Amerikaanse reclamebureaus en de nazi’s probeerden 
te bereiken, hadden veel overeenkomsten. De reclamebureaus probeer-
den nieuwe markten voor consumentengoederen aan te boren en daar-
bij geografische barrières en traditionele sociale patronen op het gebied 
van smaak te doorbreken. Ze stelden zich ten doel de geesten rijp te 
maken voor de aankoop van nieuwe producten. De nazi’s probeerden 
nieuwe bevolkingsgroepen te winnen voor hun ideeën. Ze probeerden 
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oude electorale verbanden af te breken en een nieuwe politieke identi-
teit te construeren, die zich rond begrippen als natie en ras centreerden. 
De gehanteerde communicatietechnieken hadden met elkaar gemeen 
dat geprobeerd werd er iets nieuws mee te verkopen, waarbij een beroep 
gedaan werd op het gevoel én het verstand. In beide gevallen ging men 
er ook vanuit dat verschillende doelgroepen ieder op hun eigen manier 
benaderd dienden te worden. Tenslotte was voor beide krachtenvelden een 
systematische aanpak kenmerkend. 

De doorbraak van de Amerikaanse manier van reclame maken vond 
paradoxaal genoeg plaats nadat de nazi’s aan de macht gekomen waren en 
de Amerikaanse reclamebureaus vertrokken waren. Hoewel de ideeën die 
aan de Amerikaanse reclame ten grondslag lagen, door de nazi’s officieel als 
‘niet passend bij het Duitse karakter’ betiteld werden, bleven de Duitsers 
belangstelling houden voor de Amerikaanse methoden. Behalve uit het 
eerder genoemde voorbeeld van Dorland blijkt dit ook uit het feit dat in 
de pers nog regelmatig op een positieve manier verslag werd gedaan van 
de ontwikkelingen in de Amerikaanse reclamewereld. Zo stonden tot het 
einde van de jaren dertig regelmatig verslagen in de vakpers van bezoe-
ken aan internationale congressen. Officieel bestonden tot 1938 contacten 
met internationale reclameverenigingen in Europa en de Verenigde Staten. 
Soms werden op advies van de Werberat reizen naar de Verenigde Staten 
gemaakt om kennis te nemen van de wijze van reclame maken daar, hoe-
wel de ideologische verschillen steeds zichtbaarder werden. 

Tot in de jaren veertig kon men frequent positieve berichten vanuit 
de Verenigde Staten in de Duitse vakpers lezen. Populaire onderwerpen 
waren: een praktische leidraad voor mediaselectie, het opstellen van een 
reclameplan en marktonderzoek. Het marktonderzoek waarvan de Ame-
rikaanse bureaus als pioniers golden, trok vooral de belangstelling in krin-
gen van het nationaal-socialisme. Belangrijk in dit kader was de oprichting 
van de Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in 1934. Hierbij speel-
den belangrijke reclamevaklieden als Hanns W. Brose een rol. Deze was 
toen bij het Amerikaanse bureau Erwin, Wasey & Co werkzaam. Maar ook 
de Werberat was erbij betrokken. Men hoopte op deze manier de doel-
gerichter en goedkoper reclame te kunnen maken. De directeur bij de 
oprichting van Gfk, Wilhelm Vershofen, betitelde het instituut met veel 
patriottische retoriek als de ‘Duitse’ weg. Maar in werkelijkheid bleef men 
zich oriënteren op het Amerikaanse voorbeeld (Schug, 2003, p. 51).

Onder invloed van het nieuwe regime kwamen in Duitsland voor het 
eerst betrouwbare oplagecijfers en informatie over afmetingen van adver-
tenties beschikbaar. Dit kwam de doorzichtigheid van de advertentie-
markt ten goede. De verdere concentratie van de pers, die ook in andere 
Europese landen waarneembaar was, maakte het ontwikkelen van natio-
nale reclamecampagnes eenvoudiger. Het belang hiervan nam, dankzij de 
expansie van winkelnetwerken en de centralisatie van distributiecentra, 
toe. Dit betekende overigens niet dat alle vormen van reclame automatisch 
overgenomen werden. Zo werd radioreclame vanaf december 1935 volle-
dig verboden (Ross, 2007, p. 68).




