
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Van advertentiekruier tot reclameadviesbureau: de ontwikkeling in Nederland,
de Verenigde Staten en Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog

van Rossum, R.P.M.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Rossum, R. P. M. (2012). Van advertentiekruier tot reclameadviesbureau: de
ontwikkeling in Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog.
[, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/van-advertentiekruier-tot-reclameadviesbureau-de-ontwikkeling-in-nederland-de-verenigde-staten-en-duitsland-voor-de-tweede-wereldoorlog(a53cca12-58a7-4bfd-a2a2-b53c2d4832c1).html


192

Hoofdstuk 7

Focus op vorm en inhoud van de reclameboodschap 
in Nederland

7.1 inleiding

In dit hoofdstuk staat de verschuiving van de 
focus van de bureaus op advertentiebemidde-
ling naar de vorm en de inhoud van de recla-
meboodschappen in Nederland centraal. 
De ontwikkeling van het grootste bureau in 
Nederland, De la Mar, neemt een dominante 
positie in. De meest prominente persoonlijk-
heden bij dit bureau waren Willem Grollen-
berg, als bouwer van een reclame-imperium, 
en Karel Sartory, als de belangrijkste tekst-
schrijver van voor de Tweede Wereldoorlog. 
Verder treden Berend Knol en Han Coppens 
op de voorgrond, omdat zij een belangrijke rol 
hebben gespeeld bij het tot stand komen van 
reclamebureaus. 

De Nederlandse vormgevers worden gro-
tendeels buiten beschouwing gelaten, omdat 
ze binnen de reclamebureaus doorgaans 
de tweede viool speelden. De opdrachtge-

vers komen aan bod in het licht van de zich wijzigende positie van de 
reclamebureaus. Zo wordt het ontstaan van de vaktijdschriften en de 
vakorganisaties beschreven, voorzover een relatie bestaat met de ontwikke-
lingsgeschiedenis van de reclamebureaus. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een terugblik op de ontwikkeling in de Verenigde Staten, Duitsland 
en Nederland. 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? Trad daar verandering in op?
•	 Welke rol speelden de brancheorganisaties voor de ontwikkeling van 

het reclamemaken in deze fase?

Willem Grollenberg (13 oktober 1887 - 14 
oktober 1966). De foto werd gepubliceerd in 
Ariadne van 7 september 1962 (p. 932).
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De la Mar tijdens de Eerste Wereldoorlog

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog heeft op de gang van zaken 
bij De la Mar grote invloed gehad. Een deel van de reclamebudgetten 
was namelijk afkomstig van buitenlandse firma’s en deze waren de eerste 
opdrachtgevers die onmiddellijk alle reclame stopzetten. De Nederlandse 
bedrijven reageerden op dezelfde manier en staakten hun reclameactivitei-
ten ook. De omzet van het bureau De la Mar daalde tot een ongekend 
laag niveau. Was de eerste helft van 1914 nog een ‘topjaar’, de tweede helft 
van dat jaar konden de inkomsten de kosten niet meer dekken. Toch was 
de toestand minder ernstig dan verwacht mocht worden, omdat de zoge-
naamde gelegenheidsadvertenties die op de buitengewone omstandigheden 
betrekking hadden, de gewone commerciële advertenties vervingen. Vanaf 
de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog werd De la Mar benaderd 
door dr. J.C.K van Aalst, president directeur van de Nederlandsche Han-
delsmaatschappij (NN, 1930, pp 22-24; Sartory, 1955, p. 26). Hij was in 
1914 medeoprichter van de Commissie van Handel, een particuliere instel-
ling waaruit op 25 november 1914 de Nederlandsche Overzee Trustmaat-
schappij (NOT) voortkwam. Het was een naamloze vennootschap, opgezet 
door Nederlandse kooplieden, reders en bankiers onder leiding van Van 
Aalst en had als taak om tegenover de oorlogsvoerende mogendheden te 
garanderen, dat de aan haar geadresseerde goederen uitsluitend voor bin-
nenlands gebruik waren bestemd. De aanleiding tot de oprichting was de 
eis van de Britten dat Nederland voor alle goederen die door Nederlandse 
schepen vervoerd werden, een exportverbod zou instellen. De Nederlandse 
regering kon hiermee onmogelijk akkoord gaan, omdat dit door Duitsland 
terecht beschouwd kon worden als een schending door Nederland van zijn 
neutraliteit. Daarom richtte men de NOT op, waarmee individuele reders 
en kooplieden de garantie gaven dat de door hun schepen vervoerde goe-
deren niet naar Duitsland zouden worden doorverkocht. De NOT werd 
een soort staat in een staat. Op aandringen van Londen ging de NOT in 
april 1915 van start. De Nederlandse import, ook die van films, filmappara-
tuur en filmreclamemateriaal, kwam onder haar hoede (Blom, 2001, p. 133).

Volgens Karel Sartory was het de eerste keer dat regeringen zich tot 
reclamedeskundigen wendde. In Engeland werden de bureaus van Charles 
Higham en William Crawford ingeschakeld bij de oproep van de regering 
aan de bevolking om zich achter Lord Kitchener te scharen. In Nederland 
werd De la Mar ingeschakeld bij reclame voor de NOT. De Nederlandse 
overzeese aanvoer moest veilig gesteld worden en de zakenwereld moest 
bekend gemaakt worden met het doel en het streven van deze maatschap-
pij. Bovendien verzorgde het Haagse bureau de emissieadvertenties voor 
staatsleningen die door minister M.W.E. Treub en zijn opvolger A. van 
Gijn opgegeven werden. Volgens Schlick hebben deze opdrachten van 
de Nederlandse overheid het voortbestaan van het bureau verzekerd. Het 
gevolg hiervan was dat een bijkantoor in Den Haag onder leiding van S. 
Vaz Dias werd geopend. Het werd gevestigd aan de Wagenstraat 96 (NN, 
1930, pp. 22-25; Sartory, 1955, pp. 26-33).
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Geleidelijk aan keerde het vertrouwen bij de 
Nederlandse zakenlieden terug: Nederland zou 
buiten de oorlog blijven. In de jaren 1916 en 
1917 groeide de omzet weer (NN, 1930). In 
1916 maakte De la Mar de eerste kleurenad-
vertentie die in de Nederlandse pers is afge-
drukt. Het gaat om een advertentie van Willy 
Sluiters die in het Algemeen Handelsblad ver-
scheen en had betrekking op de vernieuwing 
van interieurkunst van ‘Het Woonhuys’ (Sar-
tory, 1955, p. 29).

7.2 de la mar in het interbellum

De la Mar wordt een Naamloze Vennootschap (NV)

Op 1 oktober 1913 werd W.A. Grollenberg 
benoemd tot directeur van het Algemeen 
Advertentiebureau A. de la Mar Azn.64 Op 29 
december 1915 werd de Koninklijke bewil-
liging verleend voor de omzetting van het 
advertentiebureau in een naamloze ven-
nootschap. In de bijlage van de Nederlandsche 
Staatscourant van 29 december 1915 wordt de 
doelstelling van het bedrijf als volgt omschre-
ven: ‘Het doel der vennootschap is de uitoe-

fening van het publiciteitsbedrijf in den uitgebreidsten zin des woords, 
waaronder in de eerste plaats is begrepen de voortzetting en exploitatie 
van het Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn. en het Financieel 
Annonce Bureau A. de la Mar Azn, alsmede de uitoefening van het druk-
kers- en uitgeversbedrijf in den uitgebreidsten zin, hetzij door oprichting, 
aankoop, deelneming in dergelijke bedrijven of anderzijds, alsmede in het 
algemeen het verrichten van alle zoodanige werkzaamheden, die met dit 
doel kunnen worden gedekt in verband te staan of aan dit doel bevorder-
lijk kunnen zijn, zoo te Amsterdam als elders’. Het kapitaal bedroeg 30.000 
gulden, verdeeld in honderd aandelen van elk driehonderd gulden. Voor 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het kapitaal nog twee 
keer verhoogd: in december 1929 tot 45.000 gulden en in oktober 1930 
tot 200.000 gulden.

Al tijdens zijn leven had Abraham De la Mar toestemming als president-
commissaris en grootste aandeelhouder gegeven voor een wijziging van 
de statuten. Hij overleed op 15 april 1929. Dit hield hoofdzakelijk de uit-
breiding van het maatschappelijk kapitaal en de mogelijkheid voor een 
meerhoofdige directie in. De eerste aanpassing was nodig ‘omdat langza-

64 NN. (1938, 28 september). Vijf- en twintig jaar in het advertentievak. W.A. Grollenberg 
jubileert. De Telegraaf.

De eerste kleurenadvertentie in Nederland 
in 1916 gepubliceerd in Het Algemeen Han-
delsblad voor De la Mar getekend door Willy 
Sluiters (Sartory, 1955, p. 69).
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merhand het in de zaak gestoken kapitaal reeds was aangegroeid tot bijna 
ƒ 200.000. Hetgeen noodzakelijk was in verband met de steeds groter 
wordende omzetten’. De tweede wijziging was nodig omdat het bedrijf 
een omzet had bereikt die onmogelijk door één persoon te overzien was. 
Het laatste leidde tot de benoeming van een tweede directeur in de per-
soon van C.J. Palm. Verder werd bij dezelfde gelegenheid J.W.H. Schuma-
cher tot algemeen procuratiehouder benoemd. Schumacher was al vanaf 2 
januari 1920 in dienst van De la Mar (NN, 1930, pp. 29-30). 65

In 1929 werden 150 aandelen uitgegeven, elk van driehonderd gulden. 
Het bedrag van 30.000 gulden werd volgestort. De overige aandelen zou-
den vóór 1 januari 1930 voldaan moeten worden. Hiervan waren 26 aan-
delen voor rekening van A. de la Mar en 24 voor rekening van Willem 
Grollenberg, zodat De la Mar een meerderheidsaandeel hield.66 De veran-
deringen van 1930 hielden in dat drie series aandelen werden uitgegeven. 
Serie A was verdeeld in honderd aandelen van driehonderd gulden, serie 
B in vijftig aandelen van driehonderd gulden en serie C in 155 aandelen 
van duizend gulden. Van het maatschappelijk kapitaal werd 45.000 gulden 
geplaatst en volgestort (serie A en B).67

Het bestuur van de onderneming veranderde gedurende de beide sta-
tutenwijzigingen niet wezenlijk. In 1915 werd het opgedragen aan één 
directeur onder toezicht van een raad van commissarissen. Vanaf 1930 
konden ook twee directeuren actief zijn. In 1915 kon de raad van com-
missarissen uit ten hoogste drie leden bestaan en in 1930 konden dit er 
maximaal vijf zijn.

De directeur werd belast met de leiding van de vennootschap. Hij 
benoemde, schorste en ontsloeg personeel. Bovendien was hij bevoegd 
vertegenwoordigers, agenten, reizigers, colporteurs, enzovoort, aan te stel-
len en te ontslaan. Ook stelde hij hun beloning vast. In een aantal gevallen 
had de directeur de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig, 
namelijk:
‘a. tot het aankopen van onroerende goederen, het aanschaffen van machi-

nerieën ten behoeve der vennootschap, alsmede het verkrijgen, ver-
vreemden of bewaren van onroerende goederen;

b. tot het aangaan van pachtcontracten voor exploitatie van eenige publi-
citeit of eendere verbintenissen waaraan eene garantie is verbonden;

c. tot het voeren van processen, tenzij deze strekken om betaling te ver-
krijgen van een nalatige debiteur;

d. tot het aanstellen van ondergeschikten tegen een hooger vast salaris dan 
vijftienhonderd gulden per jaar;

e. voor het aanstellen van een of meer procuratiehouders.’

65 De statutenwijzigingen vonden plaats op 23 december. Abraham de la Mar overleed op 15 
april 1929. Zijn overlijden vond dus eerder plaats dan de statuten wijziging. Een oorzaak 
van de trage eerste statutenwijziging was de nieuwe Wet op de Naamloze Vennootschappen, 
aldus het herdenkingsboek: NN. (1933). Een halve eeuw advertentiebureau, pp. 29-30.

66 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Maandag 23 december 1929, nr. 304, 3240.
67 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Maandag 20 oktober 1930, nr. 203, 3642.
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Als de raad van commissarissen de directeur een goedkeuring in één van 
de genoemde gevallen onthield, diende een vergadering van aandeelhou-
ders belegd te worden. Deze kon de uitspraak van de raad van commis-
sarissen te niet doen. De gewone leden van deze raad werden, evenals de 
gedelegeerde commissaris, door de algemene vergadering van aandeel-
houders benoemd, en wel voor onbepaalde tijd, behoudens ieders recht 
om ontslag te nemen. De regeling van de benoeming van de eerste com-
missarissen week af van hetgeen eerder was vastgesteld. Als eerste com-
missarissen werden Abraham de la Mar en Marianne Nicolette de la Mar 
benoemd.

Bij de oprichting van de vennootschap bezat A. de la Mar 98 aande-
len, N. de la Mar één aandeel en W.A. Grollenberg één aandeel. A. de la 
Mar bracht hiertoe het Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn. en 
het Financieel Annonce Bureau A. de la Mar in de vennootschap. ‘Met het 
recht tot exploiteeren daarvan en alle daartoe behoorende rechten, orders, 
connectiën en clientèle welke aan den eigendom van genoemd algemeen 
advertentie bureau en financieel annonce bureau zijn verbonden, met 
uitzondering echter van al hetgeen behoort tot, of deel uitmaakt van de 
drukkerij, welke onder den naam van: Electrische drukkerij van het Alge-
meen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn., gedreven wordt en welke ook 
na het tot stand komen der vennootschap door den comparant A. de la 
Mar in privé verder zal worden geëxploiteerd.’ Alle rechten en plichten 
werden overgenomen, maar niet alle schulden en vorderingen.68 

In het herdenkingsboek van 1930 wordt als één van de belangrijkste 
redenen voor de omzetting van het bedrijf in een naamloze vennootschap 
gegeven dat Abraham De la Mar zich niet meende te kunnen verenigen 
met de nieuwe Regelen voor het Advertentiewezen. ‘De reden hier-
van is hoofdzakelijk te zoeken in zijn eerlijke meening, dat zijn andere 
positie als directeur van het Nederlandsen Telegraaf Agentschap (Reuters 
Agency) een dergelijk verplichting tegenover de Nederlandsche Dag-
bladpers niet gedoogde’, zo leest men het herdenkingsboek van De la Mar 
in 1930 (p. 24). Met enkele niet nader genoemde voorschriften kon hij 
zich niet verenigen. Niettemin zou hij er met het bestuur van de vereni-
ging De Nederlandsche Dagbladpers van overtuigd zijn geweest, dat de 
nieuw ontworpen Regelen een zegen waren voor de advertentiewereld in 
Nederland. Door de omzetting in een naamloze vennootschap verviel het 
bezwaar de tegen ondertekening van de Regelen (NN, 1930, p. 24). 

68 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 29 december 1915, nr. 304, 952.
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7.3 nieuwe wegen in de reclame

Coppens Adviesbureau

Ger Coppens heeft in 1889 Coppens’ Adver-
tentiebureau in Amsterdam gevestigd. Hij 
was eerst uitgever geweest van bladen als: Op 
de Hoogte, Toonkunstnieuws en IJzer- en Staal-
Kroniek. Maar zijn belangstelling ging verder. 
Hij wilde de reclame op een hoger peil bren-
gen en bestudeerde daarom de veranderingen 
op het gebied van het adverteren in het bui-
tenland. Hij maakte studie van buitenlandse 
literatuur op het gebied van reclame en toe-
gepaste psychologie. Zijn ideeën vielen rond 
1910 nog niet in goede aarde. ‘Zelfs vooraan-
staande figuren op het gebied van handel en 
industrie lachten in den beginne ongeloovig, 
toen de heer Coppens met hen sprak over de 
evolutie, welke zich in het Advertentiewezen 
zou kunnen voltrekken, indien meer het oor te 
luisteren werd gelegd aan de eischen op weten-
schappelijk terrein.’ Aldus het In Memoriam 

in Het Advertentiebureau van juli 1930 (pp. 141-143). Een belangrijk succes 
boekte Coppens toen hij van ir. J. Muysken, de directeur van Werkspoor, 
de opdracht kreeg een kalender te maken, die de aandacht moest vestigen 
op de machinale polderbemaling. De kalender bleek een succes: ze leidde 
tot een opdracht van de firma Stork uit Hengelo, die de machines voor de 
polderbemaling produceerde. Stork wilde de reclame door Coppens laten 
uitvoeren onder voorwaarde dat deze geen reclame voor concurrenten 
zou verzorgen. Vanaf dat moment hanteerde Coppens het uitgangspunt dat 
met slechts één firma uit een bepaalde branche zaken gedaan werden.69 
Het advertentiebureau Coppens gold als één van de meest vooruitstre-
vende bureaus uit de periode vóór de Eerste Wereldoorlog. Ger Coppens 
nam zijn vak serieus, zoals blijkt uit de brochure De moderne alchimist uit 
1913 en uit het artikel ‘Die Bedeutung der Handelsreklame’, dat een jaar 
later verscheen in de bundel: Reklame: Ihre Kunst und Wissenschaft. Reclame, 
zo schreef Coppens, was in essentie een wetenschap die de ondernemer 
veel geld kon opleveren. Maar dan moest hij wel de hulp inroepen van 
een reclamevakman. Die kon hem niet alleen raad geven bij de keuze van 
de juiste kranten en tijdschriften voor het plaatsen van zijn advertenties, 
maar hen ook adviseren bij de stijl van adverteren. Die stijl moest van enig 
niveau getuigen, vond Coppens, want: ‘Het publiek, het groote beschaafde 
publiek, is van geen humbug gediend. Het wil niet schreeuwerig behan-
deld worden, maar netjes, gentlemanlike.’

69 Het Advertentie Bureau, juli 1930, pp. 141-143.

Ger Coppens (1872 - 23 juli 1930) oprichter 
van het gelijknamige bureau. De foto werd 
gepubliceerd in Het Advertentiebureau van 
juli 1930 (p. 141).
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Te veel ondernemers vertrouwden echter nog volledig op hun eigen 
inzichten, zo stelde Coppens. En in plaats van gebruik te maken van de 
wetenschappelijke kennis van de reclamevakman kozen ze, gedreven door 
‘blind zelfvertrouwen of verkeerde zuinigheid’, ervoor zelf hun reclame te 
verzorgen. Coppens was een van de eerste reclamemensen in Nederland 
die het gebruik van wetenschappelijke inzichten in de reclame bepleitte. 
Dit hield bij Coppens niet veel meer in dan het uitstippelen en volgen 
van een systematisch reclamebeleid en het hanteren van algemene psy-
chologische principes. Zo diende de reclamemaker volgens hem uit te 
gaan van de stadia aandacht, belangstelling en verlangen naar het bezit, en 
zijn advertenties zo in te kleden dat de toekomstige koper die drie fasen 
doorliep. Dat Coppens zo graag schermde met zijn belangstelling voor de 
wetenschap heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hij daarmee zijn 
vak en dus ook zijn eigen bureau bij de adverteerder meer aanzien wilde 
geven (Coppens, 1914; Schreurs, 2001, p. 65). 

Ger Coppens hield verschillende lezingen over reclame voor de Maat-
schappij voor Nijverheid in Den Haag. Verder schreef hij een serie artike-
len in het blad Hou en Trouw over ‘Wetenschappelijke reclame’. Coppens 
gaf de aanzet tot het organiseren van de eerste reclametentoonstelling die 
in Rotterdam gehouden zou worden. Hij ging naar Duitsland en Frank-
rijk op reis om te proberen bedrijven die ervoor in aanmerking kwamen, 
over te halen eraan deel te nemen. De Eerste Wereldoorlog gooide echter 
roet in het eten. Na het uitbreken ervan werden veel contracten opgezegd. 
De ijzergieterij Nering Bögel uit Deventer ging op dat moment juist met 
Coppens in zee.70 

Het advertentiebureau Coppens kwam 
onder leiding van Han G.D. Coppens, de 
zoon van Ger, echt tot bloei. Han Coppens 
was na zijn HBS-tijd naar Engeland gestuurd. 
Daar volgde hij een opleiding tot ‘ad-writer’ 
aan de British School of Advertising en daar-
mee werd hij een van de eerste reclamemen-
sen in Nederland met een gerichte opleiding. 
Hij mocht daarom de letters G.B.S.A. ach-
ter zijn naam zetten: Graduate of the British 
School of Advertising. Later heeft Coppens in 
Amsterdam psychologie gestudeerd bij pro-
fessor dr. A.A. Grünbaum. Rond 1914 kwam 
Han Coppens in het advertentiebureau van 
zijn vader. Nadat hij het roer had overgeno-
men koos hij voor een andere koers dan zijn 
vader. Het inschakelen van kunstenaars voor 
het maken van advertenties was verleden tijd. 
Op een ander punt zette Han Coppens wel de 
lijn van zijn vader voort. Hij legde het accent 

70 Het Advertentie Bureau (1930, juli), p. 145.

Han Coppens (1894 - 1 december 1967). De 
foto werd gepubliceerd in Ariadne van okto-
ber 1958 (p. 475).
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op de noodzaak van een wetenschappelijke fundering van de reclamevoe-
ring.71 In De Bedrijfsreklame typeerde Han Coppens zijn Advies-Bureau in 
november 1919 (p. 53) als volgt: ‘(…) een bureau voor Reclame en Ver-
kooporganisatie op wetenschappelijke basis. Beoordeelingen van artistieke 
zijde laten haar koud. Zij maakt zich uitsluitend warm voor de behaalde 
bedrijfsresultaten der bij haar aangesloten firma’s. Vandaar haar succes!’ 
Die ‘wetenschappelijke basis’ werd gevormd door de psychologie, want 
reclame maken was volgens Coppens primair ‘het opwekken of het ver-
sterken van een geestelijken prikkel’. Kunst kon effectief zijn, maar dat 
was eerder uitzondering dan regel. ‘De zuiver artistieke werving namelijk 
mist het zakelijk suggestieve element. En reclame zonder suggestie is als 
een auto zonder wielen: je komt er niet mee vooruit. De groote macht 
der reclame moet juist zijn het vooruitbrengen in zakelijken zin.’ Aldus 
Han Coppens in De Bedrijfsreklame in een artikel over zijn bedrijfsfiloso-
fie. Ook in verschillende andere opzichten had Han Coppens een voor-
trekkersrol. Hij wilde absoluut niet dat zijn bureau advertentiebureau werd 
genoemd en noemde zichzelf reclameadviseur. Hij signeerde zijn adver-
tenties met een bureauvignet, een gebruik dat al gauw door vrijwel alle 
andere bureaus werd overgenomen. De vernieuwende reclamefilosofie van 
Coppens werd gewaardeerd door de adverteerders. Coppens verzorgde de 
reclame voor bedrijven zoals Hollandia Fabrieken, His Masters Voice, Phi-
lips, Bols, Burgers, Heemaf, Sluis, en Van den Bergh (Schreurs, 2001, p. 66). 

Van reclamekunst naar verzakelijking

Naarmate ondernemingen op grotere schaal gingen produceren en hun 
producten op geografisch gezien grotere markten gingen afzetten, werd 
het contact tussen producent en consument minder direct. Tegelijkertijd 
ontstond er meer concurrentie tussen ondernemingen. Reclame werd een 
vervangingsmiddel voor het verloren gaan van het directe contact tussen 
producent en consument in lokaal verband (Schudson, 1989). In het begin 
lag de nadruk bij het merkartikel vooral in het zich onderscheiden van 
het merkloze artikel. In latere jaren kwam de nadruk meer te liggen bij 
het streven zich te onderscheiden van concurrerende merkartikelen (Her-
mens, 1949).

Eén van de vroegste merkartikelen in Nederland was afkomstig uit de 
Groningse Veenkoloniën. In een blauwe papieren verpakking werd het 
voedingsmiddel Scholtens Sago vanaf de jaren zestig van de negentiende 
eeuw aan de man gebracht. Het merk bestond uit een dubbele driehoek 
met daarin de letter S. Het werd op alle zakken, kisten fusten en pakjes 
met de producten van Scholten afgebeeld. Het handelsmerk leek vooral 
een praktisch doel te hebben: het was immers vooral een herkenningste-

71 In een artikel in de Revue der Reclame, getiteld ‘26 vragen aan H.G.D. Coppens’, (decem-
ber 1958, pp. 602-603) vertelde Coppens dat hij vooral beïnvloed is door zijn vader en de 
professoren G.J.P.J. Bolland (filosofie) en A.A. Grünbaum (psychologie). Hij had ongeveer 
tweehonderd boeken over reclame in zijn boekenkast, waaronder die van Mataja, Walter Dill 
Scott en Liesenberg.
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ken bij vervoer en aflevering en een teken van kwaliteit. Scholten wilde 
er zeker van zijn dat zijn kwaliteitsproducten bij zijn afnemers terecht 
kwamen. Naamsbekendheid speelde weliswaar een rol, maar had niet de 
eerste prioriteit. Opvallend is dat W.A. Scholten niet wilde dat in kranten 
werd geadverteerd. Dit was voor Scholten een principe kwestie: hij was er 
namelijk van overtuigd dat een goed product zichzelf verkocht. Ook was 
hij van mening dat advertenties alleen maar de aandacht van concurrenten 
trokken. Ten slot vond Scholten adverteren geldverspilling. In 1888 zei hij 
een advertentieverkoper hierover: ‘(…)[ik] moet u melden dat ik weldra 50 
jaren fabrikant ben, maar nimmer eene advertentie plaatste ter aanbeveling 
van mijn fabrikaat, en dat [ik] daar op mijn ouden dag ook niet aan begin, 
liever zet ik er nog een paar fabrieken bij’ (Knaap, 2004, p. 124). Scholten 
had meer vertrouwen in het opbouwen van naamsbekendheid door deel-
name aan (internationale) beurzen. Hij exposeerde onder andere in 1882 
op een internationale tentoonstelling in Moskou en in 1883 in Amsterdam.

Het merkartikel werd in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
steeds belangrijker. Vooral de chocolade- en cacaofabrikanten waren er al 
vroeg bij. Fabrikanten als Van Houten, Blooker, Korff, Driessen, Erven de 
Jong, Grootes en anderen maakten al regelmatig reclame voor hun pro-
ducten. Maar ook voor andere producten werd al regelmatig reclame 
gemaakt. Te denken valt dan aan: Spoors mosterd, Night Cap genever, 
‘Punch van Beertje’, Trio-sigaren en Matador-sigaren, Brandsma’s thee, 
Boston-overschoenen, Honigs Maïzena, Verkades honing ontbijtkoek, 
Sopkes bessensap en jams, Jansen en Tilanus’ stoffen en Boldoots eau 
de cologne. Belangrijke buitenlandse merken waarvoor reclame werd 
gemaakt, waren: Jaegers ondergoed, Franz Jozef-bitterwater, Scotts Emul-
sion, Liebigs en Cybils vleesextract, Odol-mondwater, Quaker Oats en 
Nestlé’s kindermeel, om er maar een aantal te noemen (Hermens, 1949, 
p. 113). Het toegenomen belang van het merkartikel wordt ook geïllus-
treerd door de tot stand komen van de merkenwet in 1893. Deze wet was 
bedoeld om een vorm van deloyale concurrentie te bestrijden, die bestond 
uit het na-apen van fabrieks- en handelsmerken en dus het misleiden van 
de concurrent (Brugmans, 1961, p. 49).

Advertentiebureaus speelden aanvankelijk nauwelijks een rol bij de 
vorm en de inhoud van de advertenties. Fabrikanten van merkartikelen 
schreven hun reclameteksten rond de eeuwwisseling doorgaans zelf, of ze 
hadden medewerkers in dienst die dit voor hen deden. Voor speciale 
opdrachten werden kunstenaars bij de vormgeving van reclame-uitingen 
ingeschakeld. Zij leken de aangewezen personen te zijn, die fabrikanten 
zouden kunnen helpen. Kunstenaars stonden daar vanaf ongeveer 1890 
ook niet afkerig tegenover: ze zagen reclame steeds meer als een serieus te 
nemen werkterrein, ook vanuit artistiek gezichtspunt. Meestal bleef de 
betrokkenheid van kunstenaars op dit terrein beperkt tot het ontwerpen 
van een affiche voor een bedrijf of product. Enkele vroege voorbeelden 
hiervan zijn te danken aan: Hendrik Berlage (Noord Hollandsche Tram-
maatschappij ca. 1893), Theo Nieuwenhuis (Delftsche Slaolie 1893), Jan 
Ros (Blooker’s Cacao 1895), Jan Toorop (Delftsche Slaolie ca. 1895), 
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Johann van Caspel (Hinderijwielen 1896), Jacques Zon (Delftsche Slaolie 
ca. 1897) en Willem Pothast (Fosco Cacao ca. 1900). Ze maakten allen affi-
ches met een reclamekarakter (Franciscono & Prokopoff, 1987).

Enkele grafische ontwerpers, zoals Jan Rot-
gans en Jan Kreunen, zagen al vroeg in dat er 
volop mogelijkheden waren om een aardig 
belegde boterham te verdienen, wanneer ze 
zich met alle aspecten van reclame bezighielden. 
Ze begonnen naast affiches, ook verpakkingen 
en allerlei andere drukwerk, zoals reclamefol-
ders, prijslijsten en advertenties, te ontwerpen. 
Toch bleven veel kunstenaars diep in hun hart 
op dit soort van werk neerkijken. Als ze vol-
doende konden verdienen met ‘vrij’ schilde-
ren en/of beeldhouwen om van te leven, dan 
gaven ze de werkzaamheden in de toegepaste 
kunst maar al te graag weer op (Heij, 2004, p. 
30). Kunstenaars zagen reclame ook wel als een 
mogelijkheid om de kunst een functie te geven 
in de samenleving. Ze zagen er een modaliteit 
van massacommunicatie met reclamedragers in, 
uitstekend geschikt om ook dragers van kunst 
te worden. Hieruit kwam het ideaal van kunst-
zinnige reclame voort. Zo ontstonden begrip-
pen als ‘reclamekunst’ en ‘reclamekunstenaar’. 
Ontwerpers deden aanvankelijk weinig con-
cessies aan de commercie. Het ideaal van een 
kunstzinnige vormgeving in de reclame blijkt 
uit het door André Vlaanderen en J.C.D. van 
Dokkum in Amsterdam uitgegeven reclame-
vaktijdschrift De Ark. Tijdschrift voor Algemeene 
Reclame Kunst. Het eerste nummer verscheen in 
januari 1911. Uiteindelijk verschenen maar vier 
nummers. In het blad werden allerlei uitingen 
van reclame besproken (Bonnet, 1993, p. 12). 

Tijdens de mobilisatiejaren van 1914 tot 
1918 werd de Nederlandse industrie gedwon-
gen zich grotendeels op de binnenlandse markt 
te richten. Daardoor nam de belangstelling 
voor reclame sterk toe. Dit blijkt onder meer 
uit de oprichting van de eerste reclamevereni-
ging in 1916 in Amsterdam: de Nederlandsche 
Vereeniging tot bevordering der Bedrijfsre-
klame. In een oplage van 1.500 exemplaren 
verscheen het blad De Bedrijfreklame, het offici-
ele orgaan van de vereniging. Hoofdredacteur 
was W.H. de Buisonjé, in het blad doorgaans 

Het eerste reclamevakblad van Nederland: 
De Ark. Tijdschrift voor Algemeen Reclame-
kunst. Het blad verscheen op 1 januari 1911 
met een illustratie van André Vlaanderen 
(1 september 1881 - 5 augustus 1955) op de 
cover. Na vier uitgaven hield het blad op te 
bestaan.

Het eerste exemplaar van het reclame-
vakblad De Bedrijfsreclame. Officieel or-
gaan van de vereeniging ter bevordering 
der bedrijfsreclame. Het blad verscheen in 
juli 1916. De coverillustratie was van André 
Vlaanderen.
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aangeduid als ‘onzen Leider’. Redacteuren in de eerste jaargang waren P. 
Beishuizen, leraar aan de Handelsschool van de Amsterdamse Winkeliers-
vereniging, en S. van Win, reclamechef van ‘Liberty’ (later: Metz & Co) in 
Amsterdam. In de beginselverklaring in het eerste nummer in juli 1916 
beloofden de genoemden een kritische houding te zullen aannemen, 
omdat ze de reclame op een hoger pijl wilden brengen. Ze waren van 
mening dat de reclame in Nederland tot dat moment aan het toeval over-
gelaten werd en daardoor achtergebleven was bij het buitenland. 

Wat de kritische houding betreft hield het blad zich aan zijn woord. 
Zo werd uitvoerig aandacht besteed aan plagiaat. In de zes in 1916 ver-
schenen nummers kwam ‘plagiaat’ meer dan eens aan de orde. Ook werd 
er regelmatig aandacht aan psychologie in de reclame besteed. Een ander 
onderwerp dat permanent in de kolommen van De Bedrijfsreklame opdook 
was oplaagcontrole. Het ging hierbij om de vraag: ‘Hoe komt de adver-
teerder te weten welke invloedssfeer het blad waarin hij adverteert heeft, 
hoe groot de kring is waarin zijn advertentie gezien wordt.’ Begin 1919 
waren in deze strijd al enkele successen geboekt. Enkele grote bladen, zoals 
uitgevers van Het Volk, De Courant, De Telegraaf en De Tijd, verstrekten con-
troleerbare oplagecijfers. Maar andere titels deden dat nog steeds niet. In 
1921 ging de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der Bedrijfsre-
klame geruisloos ten onder. Het blad De Bedrijfsreklame volgde in datzelfde 
jaar. De oorzaak ervan is niet precies bekend. Het afscheidsartikel van W.H. 
de Buisonjé in De Bedrijfsreklame van maart 1920 (p. 1) geeft echter wel een 
aanwijzing. Hij schrijft dat ‘nu de Vereniging voor Ambachts- en Nijver-
heidskunst de Bedrijfsreklame ter harte heeft genomen, de (eigen) Vereeni-
ging ook feitelijk geen reden van bestaan meer heeft.’ Reclame was meer 
dan reclamekunst. En de redactie had juist daarop het accent gelegd. Na het 
vertrek van De Buisonjé waren verschillende redactiewisselingen gevolgd, 
in de hoop andere accenten te kunnen leggen en zo de redactieformule 
te kunnen verbreden. J.C. van den Berg was in plaats van De Buisonjé in 
april 1920 tot redacteur van De Bedrijfsreklame benoemd. Volgens de redac-
tie zou het blad minder aandacht aan kunst in de reclame dienen te geven. 
Van den Berg zou aangesteld zijn om meer aandacht te geven aan de prak-
tische ‘reclamevak-techniek en -wetenschap’. Men wilde de samenwerking 
tussen de ‘handelsman, reklamekunstenaar en reklamevakman’ bevorde-
ren en stelde zich ten doel alle betrokken partijen te informeren ‘omtrent 
de belangrijke vakkwesties, zoowel uit binnen- als buitenland’ (NN, april 
1920, p. 1). Van den Berg debuteerde in De Bedrijfsreklame van april 1920 
met een artikel over de Amerikaanse reclamepsycholoog Walter Dill Scott. 
Het doek voor De Bedrijfsreklame viel in maart 1921. 

De Bedrijfsreklame werd in december 1921 voortgezet in het nieuwe 
reclamevakblad De Reclame dat in Rotterdam verscheen. Kunst en uitin-
gen van reclamekunst kregen ook in het nieuwe blad aandacht, maar het 
accent bij uitgever/redacteur Berend Knol en mederedacteur Machiel 
Wilmink lag veel duidelijker dan voorheen op praktische informatie over 
alle aspecten van het reclamevak (Hermens, 1949; NN, januari 1983; NN, 
maart 1983; NN, mei 1983; Conijn, 1989; Schreurs, 1989, 2001).
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De doorbraak van Coppens: de campagne voor Blue Band

Coppens was het eerste reclamebureau dat 
een doorbraak wist te bewerkstelligen met een 
grote reclamecampagne, en wel met de cam-
pagne voor de boter voor de gewone man: 
margarine van Blue Band. Hierbij werd het 
Blue Band meisje geïntroduceerd. Coppens 
wist er naam mee te maken.72 In 1923 en 1924 
werd door N.V. Van den Bergh’s Margarinefa-
brieken in Rotterdam een grote internationale 
reclamecampagne voor het gebruik van marga-
rine opgezet. Op 15 september 1923 kwam Van 
den Bergh met het merk Blue Band in Neder-
land op de markt, nadat het merk al was geïn-
troduceerd in 1915. De markt van margarine 
was na de Eerste Wereldoorlog van een verko-
persmarkt in een kopersmarkt veranderd. De 
prijzen stortten in 1920 en 1921 snel in. Dit 
werd veroorzaakt door het bouwen van veel 
margarinefabrieken in de periode 1914-1918 
om het vettekort tijdens de oorlog op te hef-
fen. Van den Bergh en Jurgens, de laatste was 
de belangrijkste concurrent van Van den Bergh, hebben tussen 1921 en 
1923 verscheidene vergeefse pogingen gedaan om quota vast te stellen en 
prijzen te fixeren. Alle zeilen moesten worden bijgezet om de geprodu-
ceerde margarine te verkopen. Zo werd de kwaliteit van het product aan-
merkelijk verbeterd en onder de merknaam Blue Band in Nederland op 
de markt gebracht (Wilson, 1954). Bij Van den Bergh stond de campagne 
onder leiding van J.D. van Rees (Cohen, september 1935). 

De reclamecampagne voor Nederland werd gedeeltelijk door Coppens 
ontwikkeld. Coppens verzorgde de advertenties, terwijl de reclameafde-
ling van Van den Bergh zich bezig hield met alle andere reclame-uitingen. 
Onder de leus ‘versch gekarnd’ werd het merk Blue Band geïntroduceerd. 
Overal verschenen affiches, emailleborden, etalagekaarten en adverten-
ties met het Blue Band-meisje. Ook lichtreclame en reclamevliegtuigen 
werden ingezet om Planta en Lotus, de merken van concurrent Jurgens, 
te verslaan. Behalve in Nederland werd tegelijkertijd een campagne 
gevoerd in Duitsland (Schwan im Blauband), België (Blue Band), Frank-
rijk (Ruban Blue) en Denemarken (Blueband). De reclamecampagne had 
een voor die tijd ongekende omvang. In vier maanden tijd werd in de 

72 De campagne voor Blue Band was de eerste grote reclamecampagne van een reclamebu-
reau. Fabrikanten ontwikkelden echter al eerder zelfstandig reclamecampagnes. De eerste 
reclamecampagnes dateren uit het laatste decennium van de negentiende eeuw. Van Hou-
ten, Wijnand Fockink, Dentrifrides Friedrich, Verkade, Capar Flinck, Boon, Nord Thomson, 
maar ook banken als de Twentsche Bank, de Associatie Kassa en de Amsterdamsche Bank 
adverteerden al regelmatig op een campagne-achtige wijze (Hermens, 1949, p. 116). 

Blue Band advertentie voor Van den Bergh 
verzorgd door Coppens. De foto werd gepu-
bliceerd in de Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant van 1 november 1923.
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genoemde landen in 1924 voor 1,8 miljoen gulden aan reclame besteed. 
De campagne zou nog doorlopen tot in 1925. Hiervoor zou nog een keer 
een groot, zij het kleiner, bedrag nodig zijn (NN, juni 1925, pp. 327-328). 

Een bijzondere ergernis voor Jurgens was dat in september 1924 
gebruik werd gemaakt van een poststempel met de woorden: ‘KOOPT 
HEDEN BLUE BAND VERSCH GEKARND’. Deze reclame ver-
scheen een maand lang op alle uitgaande brieven en andere poststukken in 
Nederland, dus ook op die van Jurgens (Van de Ven, 2006). In het vakblad 
De Reclame van oktober 1924 werd deze vondst aanvankelijk met weinig 
instemming begroet. Degene die het bedacht had, werd een gebrek aan 
psychologisch inzicht verweten. Maar J.D.C. van Dokkum kon er in het 
decembernummer van De Reclame in 1924 de humor wel van inzien. Hij 
stelde: ‘De Blue-band was thans (figuurlijk gesproken) in ieders mond, en 
als men de campagne nog een poosje had doorgezet, zou deze beroemde 
margarine ook (geheel figuurlijk gesproken) door heel Nederland “over 
de tong” zijn gegaan’ (p. 594).

De reclame-uitgaven voor margarine waren in een relatief korte tijd 
zeer sterk gestegen. Vóór 1900 werd volgens Tousley (1969) vermoede-
lijk nog weinig reclame gemaakt voor margarine. Met de introductie van 
het merk Vitello in Duitsland in 1898 door Van den Bergh veranderde 
de houding ten opzichte van reclame snel. Zijn belangrijkste concur-
rent in Nederland (Jurgens) deed met het merk Solo in november 1900 
een tegenzet. Omstreeks 1905 waren de uitgaven aan reclame al opmer-
kelijk gestegen. Zowel Van den Bergh als Jurgens verhoogde, volgens Wil-
son (1954), in de periode 1904-1906, toen de concurrentiestrijd tussen de 
beide firma’s op zijn hevigst was, de reclame-uitgaven met 300 tot 400 
procent per jaar. In 1905 had Jurgens al een reclamebudget van 41.540 
gulden. In 1910 was dit gestegen tot één miljoen gulden (Van de Ven, 
2006, p. 81, 158), terwijl Van den Bergh in 1910 slechts 30.000 gulden 
aan reclame uitgaf (Schrover, 1991, p. 70). Het succes van de campagne in 
Nederland was zodanig dat Coppens het verzoek kreeg de campagne voor 
het Duitse Blauband eveneens op zich te nemen. Daar was een half mil-
joen goudmarken mee gemoeid. In Ariadne van oktober 1958 (p. 475) ver-
telt Han Coppens aan Eric van der Steen hierover vol trots en nog steeds 
met enige verwondering de volgende anekdote: ‘Toen ik voor het eerst bij 
Van den Bergh in Berlijn kwam voor een bespreking, deed de portier aar-
zelend. De tweede en volgende keren had hij blijkbaar instructies gehad: 
de poort vlóóg open, hij spróng in de houding voor “Herr Direktor” – dat 
was ik!’

Andere fabrikanten van merkartikelen blijven hun eigen reclameverzorgen 

Dankzij Blue Band kreeg een reclamebureau voor het eerst een grote rol 
bij een grootschalige reclamecampagne. Tot dat moment was het gebrui-
kelijk dat bedrijven hun eigen reclame meestal zelf verzorgden. Verschei-
dene ondernemingen hadden daarom eigen reclameafdelingen opgezet. 
Jurgens, de concurrent van Van den Bergh, was hiervan een voorbeeld. Het 
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merk Solo werd met een uitgebreide reclamecampagne gelanceerd. Een 
speciale reclametekenaar, Piet van Geldorp (1872-1955), werd in dienst 
genomen. Aan de campagne werd ook meegewerkt door de tekenaars 
Herman Moerkerk (1879-1949) uit Den Bosch en Jan Wiegman (1884-
1963) uit Amsterdam (Van de Ven, 2006). Deze laatsten waren niet in 
dienst bij Jurgens. 

Jurgens behoorde tot de oude stempel. Hij 
pareerde de campagne van Van den Bergh op 
de vertrouwde manier. Anton Jurgens zag als 
enige mogelijkheid hetzelfde te doen voor de 
merken Lotus en Planta. Lotus, als merknaam, 
in juni 1922 geregistreerd voor margarine en 
alle eetbare vetten en oliën, werd op 15 sep-
tember 1924 geïntroduceerd. Er kwam een 
uitgebreide reclamecampagne die tot in de 
kleinste details onder het persoonlijke toezicht 
van Anton Jurgens stond. Kosten nog moeite 
werden gespaard. Tekenaar Piet van Geldorp 
vervaardigde tal van illustraties. Aan elk pakje 
werd een reep chocolade toegevoegd. Men 
ging over tot het gratis uitdelen van monsters. 
Er werden kookdemonstraties en prijsvra-
gen georganiseerd. In het kader van de cam-
pagne werd een bedrag van 10.000 gulden 
ter beschikking gesteld aan een Haags comité, 
bestemd voor kinderen die door een lichamelijk gebrek niet op een nor-
male wijze konden deelnemen aan schoolreisjes. Ook werd een speci-
aal jeugdtijdschrift, LOTUS, gratis verspreid. Dit was een opvolger van 
een eerder tijdschrift: De SOLIST. In 1925 werden elke veertien dagen 
200.000 exemplaren van het nieuwe tijdschrift verspreid. Van den Bergh 
kon niet achterblijven en volgde enkele maanden later met het Era-Blue 
Band Magazine. De campagne had vooral in de eerste maanden veel succes. 
De verkoop overtrof die van Blue Band al spoedig (Van de Ven, 2006, p. 
254). Het succes van Coppens met Blue Band duurde tot het voorjaar van 
1925. Een uitgever beklaagde zich in het vakblad De Reclame uit augustus 
1925 dat Blue Band niet meer adverteerde. De fabrikant deed nog wel aan 
buitenreclame en liet het tijdschrift verder verschijnen.

Een ander voorbeeld van een bedrijf met een eigen reclameafdeling was 
De Erven De Wed. J. Van Nelle N.V. Deze fabrikant van koffie, thee en 
tabak koos voor een geheel eigen weg en hield zich tot 1950 consequent 
afzijdig van de creatieve inbreng van een reclamebureau (Helt, 1980). Van 
Nelle gaf aanzienlijke bedragen aan reclame uit. In 1888 kwam de post 
reclame nog niet in de boeken voor. Tot 1904 waren de reclamebudget-
ten nog bescheiden (tot 10.000 gulden). Na 1904 schoot het reclamebud-
get omhoog en in 1910 bedroeg het al 62.000 gulden (Bulthuis, 1982, p. 
61). In 1919 beliep de post 166.000 gulden en in 1920 416.000 gulden; in 
1923 werd de grens van zes ton overschreden. In 1927 werd bijna acht ton 

Advertentie van Lotus door Piet van Geldorp 
voor Jurgens. De advertentie werd gepubli-
ceerd in Het Vaderland van 21 november 
1924.



206

uitgegeven en in 1928 en 1929 lagen de uitgaven voor reclame boven de 
negen ton (Bantje, 1981, p. 94). 

Van Nelle, dat in 1782 begon als een winkeltje in koffie, thee, tabak en 
snuif, werd lang gekenmerkt door een opvallende mengeling van behoud-
zucht en vernieuwingsdrang. Weliswaar koesterde het bedrijf een ambach-
telijk imago, maar tegelijkertijd probeerde het door modernisering, 
productvernieuwing en originele reclame zijn marktaandeel te vergroten. 
Zo werd al in 1888 reclame gemaakt op de paardentram in Amsterdam. 
Rond 1900 introduceerde één van de firmanten een Amerikaans nieuwtje. 
Producten werden al in de fabriek verpakt, waardoor de detailhandel tot 
bescheidener winstmarges gedwongen kon worden. De omschakeling kon 
niet slagen zonder een reclamecampagne die het publiek van Van Nelle’s 
kwaliteit moest overtuigen. Van Nelle wist de consument met vindingrijk-
heid voor zijn verpakte producten te winnen. De firma gaf de reclame in 
Nederland de primeur van een bewegende lichtreclame. Ook werd een 
reclamewagen in de vorm van de fabriek en werden sandwichmannen in 
een koffiepakje, rookwedstrijden en reclameoptochten bedacht. Onder het 
motto ‘Proeven is koopen’ werden koffieschenkerijen georganiseerd. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd Van Nelle marktleider in de koffiehan-
del. In 1919 haalde de firmant Kees van der Leeuw de kunstenaar Jacques 
Jongert (1883-1942) binnen. Van der Leeuw was ervan overtuigd dat juist 
kunstenaars konden bijdragen aan de sociale relatie tussen producten en 
consumenten. De vormgever werd dan ook vanwege zijn artistieke kwa-
liteiten verkozen. In zijn werk voor Van Nelle zag Jongert niet alleen een 
regelmatige inkomstenbron, maar ook de verwezenlijking van het ideaal 
van de ‘gemeenschapskunst’. Niets was, meende hij, zo geschikt om brede 
lagen van de bevolking met kunst in aanraking te brengen als massaal ver-
spreide affiches en verpakkingen van goede kwaliteit. Vanaf 1919 werkte 
hij voor Van Nelle in Rotterdam waar hij van 1923 tot 1940 de reclameaf-
deling leidde. De productie van Jongert bij Van Nelle groeide gestaag. Hij 
ontwierp reclamemiddelen, drukwerk en zeker drie bedrijfslogo’s. Jongert 
bedacht ook de naam Perfecta; de naam voor het theebuiltje, een Ame-
rikaanse uitvinding die Van Nelle in Nederland introduceerde. De grote 
door Jongert vormgegeven blikken voor de opslag van Van Nelle-produc-
ten zijn museumstukken geworden (Bantje, 1981; Bulthuis, 1982; Hoo-
gen boezem, 1982; Simon Thomas & Giersbergen, 2009). 

Van Nelle heeft op het gebied van reclame ook een grote bekendheid 
verworven door het uitgeven van een grote reeks reclameboekjes. Daar-
voor werd samengewerkt met gerenommeerde schrijvers en illustratoren, 
zoals A.M. de Jong, Clinge Doorenbosch, Johan Fabricius, Guus Betlem 
jr, Clare Lennart, Rie Cramer en Marten Toonder. Een medewerker die 
van 1905 tot 1926 als vertegenwoordiger en later als hoofdvertegenwoor-
diger in dienst was, L.C. Van Steenhuizen, schreef vanaf 1919 onder het 
pseudoniem ‘Leopold’ tal van Piggelmee-boekjes. Deze boekjes konden 
door klanten bij elkaar gespaard worden met punten die bij de koffie en 
thee zaten. Eén van de boekjes, Het Tovervisje, had alleen al een oplage van 
meer dan een miljoen exemplaren. Van Nelle maakte verder ruimschoots 
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gebruik van de talenten van Steenhuizen voor het schrijven van slagzin-
nen en reclameteksten (Bantje, 1981; Bulthuis, 1982, p. 94). 

De reclamecampagne in 1924 volgens Coppens

Bij de andere advertentiebureaus trok de stijl van Coppens de nodige aan-
dacht. Ze bestond onder meer uit grote advertenties met plaatjes en veel 
zwarte strepen. Het ontging de andere bureaus niet dat er ook klanten van 
hen waren, die hun anker bij Coppens hadden uitgegooid. Andere bureaus 
volgden het voorbeeld van Coppens dan ook gretig. ‘Wat Coppens kan, 
kunnen wij ook’, werd bij Rouma gedacht, dus: ‘Oók een eigen tekenaar, 
óók mooie geclicheerde advertenties.’ (NN, februari 1953, p. 46). Jan 
Rouma zei hierover: ‘Van de doorgeef-advertenties verzeilden wij nu in 
de phase van de plaatjes-annonces’ (NN, maart 1960, p. 176). Het bureau 
Van Staal & Co, advertentiebureau en drukkerij in Rotterdam adverteerde 
in het aprilnummer van het vaktijdschrift De Reclame van 1924, met als 
thema de dienstverlening die een goed advertentiebureau kon bieden. 
Staal noemde vijf gebieden waarop een advertentiebureau goede diensten 
zou kunnen bewijzen. Een goed advertentiebureau zou een advertentie-
campagne kunnen verzorgen, goede pakkende teksten kunnen leveren, de 
advertenties door bekwame ontwerpers kunnen laten illustreren en zorg 
kunnen dragen voor onberispelijke verzorging en plaatsing. Tot slot zou 
een dergelijk bureau concurrerende regelprijzen, tekeningen, clichés, sty-
pen en matrijzen kunnen bieden. Het behoeft geen betoog dat Van Staal 
en Co al deze diensten kon bieden. 

Op 28 juni 1924 verscheen een speciale editie van het katho-
lieke dagblad De Maasbode: het Internationale reclamenummer. Het werd in 
het Nederlands en Engels uitgegeven in het kader van het internatio-
nale reclamecongres dat van 14 tot en met 19 juli 1924 in Londen werd 
gehouden. Het was de bedoeling dat de Engelse versie op het congres 
uitgedeeld zou worden. Het speciale reclamenummer was bedoeld als 
reclame voor reclame. In het vakblad De Reclame (juli 1924) werd het 
met instemming besproken. In een vijfentwintigtal artikelen werd een 
hele reeks van onderwerpen besproken, zoals de vrouw in de reclame, het 
advertentiewezen in Nederland, waarheid in reclame, psychotechnisch 
onderzoek van de reclame en reclame als wetenschap. Machiel Wilmink 
publiceerde een artikel over reclamekunst, Berend Knol behandelde de 
tekst in de advertentie en James Strong beschreef het Engelse advertentie-
bureau. 

Han Coppens leverde een bijdrage (Coppens, 28 juni 1924) die niet 
ontbloot was van eigenbelang, met de titel ‘Welken steun verwachte men 
van een advertentiebureau?’ Hierin wordt uit de doeken gedaan welke 
wegen halverwege de jaren twintig bewandeld konden worden om een 
advertentie te plaatsen. Volgens Coppens kon men bij het opzetten van een 
reclamecampagne twee wegen inslaan. Nadat de richting en strekking van 
de campagne bepaald waren, kon men op de eerste plaats contact opne-
men met vaklieden uit diverse branches. Tekenaars, clichémakers, drukkers, 
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aanplakkers en advertentiebureaus kon gevraagd worden, een offerte uit te 
brengen voor hun aandeel. Dit betekende wel dat een adverteerder naar de 
mening van Coppens goed moest weten wat hij wilde, ‘want elk van deze 
reclamespecialiteiten zal er zijn eigen ideeën op na houden, waardoor er 
van een in elkaar sluitend geheel, weinig of niets terecht komt’. Dan zou 
men alleen van de eigen ervaring gebruik kunnen maken, zonder van een 
vakkundige voorlichting te profiteren.

Coppens meende verder het volgende: ‘Iedereen kent zijn eigen vak het 
best. Daarom is het beter desnoods iets meer te betalen voor een gerenom-
meerde vakman, dan een strop te halen, die zeker een veelvoud van het te 
betalen bedrag vertegenwoordigt.’ De tweede manier was om het adver-
tentie- of adviesbureau een reclamecampagne ter ondersteuning van het 
product op te laten zetten. Het besluit gebruik te maken van een dergelijk 
bureau zou een belangrijk besluit zijn, want: ‘Daar een behoorlijk werkend 
bureau moet kunnen beschikken over alle mogelijke gegevens en in het 
belang van het goede resultaat, ook een zekere vrijheid van handelen moet 
hebben. Hierbij toch komt het risico van groote bedragen, zoodat het 
noodzakelijk is te kunnen beoordeelen aan welke eischen een dergelijk 
bureau moet voldoen.’ Coppens geeft hiervan een schematische weergave. 
Hij meent dat dit bruikbaar is om een inzicht te krijgen in de situatie, hoe-
wel er wel enkele kanttekeningen bij gemaakt zouden kunnen worden.

Coppens stelt verder het volgende: ‘De allereerste splitsing in de adver-
tententiebureaux geeft twee groepen: de “grossier in regels” (Engelsch 
“spacebroker”) en het “reclame-advies-bureau” (“service agent”)’. De 
grossier in regels kocht ruimte in een blad om deze daarna aan adver-
teerders door te verkopen. Coppens vond dit gunstig omdat ‘de inkoop 
erdoor vergemakkelijkt wordt en er kans op voordeelig afsluiten’ bestond. 
Een regelgrossier mocht volgens hem niet voorspiegelen dat hij reclame-
belangen behartigde, omdat hij een binding had met diverse bladen en dat 
zou tot verlies van neutraliteit leiden. ‘Voor firma’s die van een vakkundige 
voorlichter willen profiteeren heeft deze groep geen waarde’. Aldus Cop-
pens. Ze zou alleen zinvol kunnen zijn voor mensen die hun eigen weg 
wilden gaan.
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Schema 7.1 
Het plaatsen van een advertentie in de jaren twintig van de twintigste eeuw volgens 
H.G.D. Coppens

Bron: Coppens, H.G.D. (1924, 28 juni). Welke steun verwachtte men van een advertentiebu-

reau? De Maasbode. Internationaal Reclamenummer.

Het reclameadviesbureau stelt zich volgens de definitie ‘ten doel, met het 
aan reclame uit te geven bedrag, het hoogst mogelijke effect te bereiken’. 
Het schema geeft de drie belangrijkste voorwaarden aan, waaraan het 
reclameadviesbureau zou moeten voldoen: onafhankelijkheid, vakken-
nis en inrichting. De reclameadviseur staat of valt volgens Coppens met 
zijn onafhankelijkheid. Hij onderscheidde twee soorten onafhankelijkheid: 
commerciële en financiële. De commerciële onafhankelijkheid zou het 
belangrijkste zijn, want: ‘De reclame-adviseur mag geen enkel belang heb-
ben bij eenige uitgave of eenigen reclame-leverancier. Aparte maatschap-
pijen voor licht-, buiten- of dagbladreclame, deelgenootschap in andere 
reclameondernemingen, eigen exploitatie van advertentierubrieken van 
couranten, tijdschriften of programma’s etc, pacht van schuttingen of aan-
plakplaatsen en alles wat meer kan voor komen zijn ontoelaatbaar.’ Ook 
moest voorkomen worden dat men financieel afhankelijk werd. Men zou 
het ‘neutrale standpunt’ bij financiële noodlijdendheid van de onderafde-
lingen van de firma moeten prijsgeven. Een bureau dat zelf bladen uit-
gaf of bij gemeenten oppervlakten pachtte zou ook nooit als adviesbureau 
kunnen optreden, omdat het gehinderd werd door het eigen belang. ‘De 
commerciële onafhankelijkheid manifesteert zich ook op andere wijze: in 
het zich beperken tot één firma op elk gebied’, aldus Coppens.

De reclameadviseur moest volgens Coppens over grote vakken-
nis beschikken. Hij geeft hierover de volgende soms wat breedsprakige 
omschrijving:

‘Zijn commercieele vakkennis omvat: een brede blik op algemeen 
koopmanschap; bekendheid met usances, handelscondities, prijsbereke-
ningen, provisieregelingen voor grossiers, tusschenhandelaren of winke-
liers; bekendheid met volksklassen, afzetgebieden enz. Hij moet tevens een 
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Grossier in 
regels
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prima organisator zijn voor den verkoop, beschikken over statistiche gege-
vens en in staat zijn systematisch te arbeiden. De wetenschappelijke vak-
kennis omvat: grondige bekendheid met suggestie en hypnose, practische 
toepassing van de psychologische wetenschap op de massa, op den man 
en op den vrouw; bekendheid met de werking van het geheugen. Verder 
wordt hem gevraagd, dat hij een studie heeft gemaakt om bepaalde volks-
aarden en gewoonten, godsdienstige opvattingen enz. van het te bereiken 
publiek. Hij moet een studie hebben gemaakt van kleurpsychologie, van 
de optische verschijnselen in een bepaalde vlakverdeeling en gegevens 
hebben omtrent de leesbaarheid van lettertypen in diverse vormen, groot-
ten en kleuren. Hierbij komt, dat hij moet weten, hoe de smaak is en het 
schoonheidsgevoel van de menschen uit bepaalde groepen, die voor een 
bepaald artikel moeten worden bewerkt. 

De technische vakkennis van den reclame-adviseur omvat: 
a. Bekendheid met samenstelling der diverse reclamemiddelen, zooals 

advertenties, circulaires, catalogi, aanplakbiljetten, étalages, reclamebrie-
ven etc.; 

b. Kosten-berekening, waardebepaling en verhoudingscijfers van direkte 
en indirekte reclamemiddelen in elke campagne; 

c. De waarde, oplage verspreiding en lezerskwaliteit der diverse bladen 
enz.; 

d. Diverse grafische productie- en reproductiemiddelen en hunne toepas-
sing in elk speciaal geval, zooals inktteekeningen, gewasschen teekenin-
gen, crayonteekeningen, olie- of waterverfwerk, cliché-vervaardiging, 
lijn- of autotypieën, film, etc; drukprocedé’ s, boekdruk, stemdruk, diep-
druk, etc.’

Coppens riep de vraag op waarom er steeds meer reclame vakmensen bij 
kwamen. Na de voorgaande opsomming gegeven te hebben en vastgesteld 
te hebben over hoeveel capaciteiten een reclameadviseur moest beschik-
ken vond hij die toename maar vreemd. Het was immers niet gering wat 
men moest kunnen. Een serieus reclameadviseur moest zich naar zijn 
mening bescheiden opstellen.

De inrichting van een bureau was volgens Coppens van groot belang: 
een goed bureau moest zowel technisch als administratief goed ingericht 
zijn. Hij merkte er het volgende over op: ‘Onder technische inrichting 
noemen wij o.a. het teekenatelier met getrainde krachten. Niet men-
schen, die mooie teekeningen maken, maar teekenaars, die precies vol-
gens opdracht op psychologische basis gegeven ideeën uit werken. Men 
spreekt in Holland van artisticiteit, alsof dat het resultaat der reclame met 
sprongen zal vooruit brengen. (…) De technische inrichting moet voorts 
beschikken over diverse statistische gegevens omtrent afzetgebieden, volle-
dige kaartsystemen omtrent alle couranten en landkaarten, waarbij de ver-
spreiding is uitgewerkt. De administratieve inrichting moet zoodanig zijn, 
dat orders snel en zonder vergissing worden uitgevoerd. Berekening van 
orders mag nimmer gebaseerd zijn op bestelbrieven, maar moet geschie-
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den vanaf de bewijsexemplaren en controlestaten.’ Vooral de technische 
inrichting gaf volgens Coppens aan het bureau de grote waarde. Naar zijn 
idee zou men zich in Nederland vooral op de Verenigde Staten moeten 
oriënteren, waar men op het gebied van reclame maken verder was dan in 
Nederland. Het pleidooi van Coppens voor het inschakelen van een recla-
meadviesbureau wordt gevolgd door een redactioneel commentaar. Hierin 
wordt duidelijk gemaakt dat zowel de regelgrossier als het reclameadvies-
bureau in Nederland in deze twee extreme vormen nauwelijks bestonden. 
Meestal was er sprake van een tussenvorm van beiden.

In zijn artikel noemt Coppens een belangrijk verschil tussen het adver-
tentiebureau en het reclameadviesbureau, namelijk de commerciële en 
financiële onafhankelijkheid. Het advertentiebureau haalde zijn inkom-
sten uit kortingen die het van uitgevers kreeg voor advertenties die zij 
aanboden. Dit betekende dat advertentiebureaus voor hun inkomsten 
dus niet afhankelijk waren van hun opdrachtgevers, maar van de uitge-
vers van de bladen waarin de advertenties geplaatst werden. Het was dan 
ook niet altijd in het belang van de advertentiebureaus om de adverten-
ties in de voor de adverteerder meest gunstige bladen te plaatsen. Hou-
ders van advertentiebureaus konden zich gemakkelijk laten verleiden, 
hun opdrachtgevers bladen te adviseren, die voor henzelf het meest pro-
fijtelijk waren. Aldus het betoog van Coppens. Het reclameadviesbureau 
moest volgens hem ook financieel onafhankelijk zijn. Het zou niet lan-
ger de leverancier van reclamemiddelen zijn die centraal stond, maar de 
opdrachtgever moest centraal komen te staan. Coppens gaf een ideaalbeeld 
weer, zoals ook blijkt uit het redactionele commentaar. De werkelijkheid 
was weerbarstiger. Een zuiver reclameadviesbureau bestond in 1924 nog 
nauwelijks in Nederland. 

De keuze van de reclamemedia, de bepaling van de waarde van de ver-
schillende media, de keuze van de media en de inhoudelijke vormgeving 
behoorden volgens Coppens tot de taken van het reclameadviesbureau. 
Het advertentiebureau had zich volgens hem tot dan toe hoofdzakelijk 
beziggehouden met het aannemen en doorgeven van advertenties aan 
kranten, de dragers van de reclameboodschappen. Van echte advisering 
zou nog altijd niet gesproken kunnen worden. Met het geven van advies 
op de verschillende genoemde terreinen zou echter duidelijk worden dat 
het belang van het reclameadviesbureau zou moeten samen vallen met het 
belang van de opdrachtgever van de reclameboodschappen. 

7.4 de la mar en knol gedurende de jaren twintig

De la Mar gedurende de jaren twintig 

In de jaren twintig groeide De la Mar steeds verder uit. Naast het bijkan-
toor in Den Haag werd in 1921 ook een bijkantoor op de Stationsweg 
64B in Rotterdam gevestigd. In 1929 werd Anton Grollenberg, de jon-
gere broer van Willem, directeur in Den Haag. Deze moest bij zijn aantre-
den een geheel nieuwe klantenkring opbouwen, omdat de relaties onder 
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zijn voorganger volledig gebaseerd waren geweest op persoonlijke banden. 
De boekhouding kwam onder beheer van mevrouw M. Laporta. In Den 
Haag waren achtereenvolgens S. Vaz Dias, E. de Lys en in 1930 J. Das chef 
geweest. In 1930 beschikte Das over twee assistenten: de dames R. Stöcker 
en A. Ubbink (NN, 1930, pp. 32-33). 

In 1922 begon W.A. Grollenberg ook met een bijkantoor in Batavia 
in Nederlandsch-Indië (Sartory, 1955, p. 39). In 1927 werd het Neder-
landsch-Indisch Advertentie Bureau en Uitgeversmaatschappij A. de 
la Mar Azn opgericht. Het bedrijf was statutair gevestigd in Amsterdam. 
Het doel van de vennootschap was ‘de uitoefening van het publiciteits- 
en uitgevers bedrijf in den uitgebreidsten zin, alsmede het deelnemen in 
en het oprichten en overnemen van ondernemingen, welke een gelijk-
soortig doel beoogen’. Het kapitaal van de vennootschap bedroeg 50.000 
gulden verdeeld in vijftig aandelen van duizend gulden die alle geplaatst 
werden. W.A. Grollenberg had twintig aandelen, Karel Wouterus Francis-
cus van der Lee eveneens twintig aandelen en de N.V. Algemeen Adver-
tentiebureau A. de la Mar Azn. tien aandelen. De aandelen van Grollenberg 
en Van der Lee werden bij de oprichting voor de helft volgestort. De aan-
delen van het advertentiebureau werden volgestort door de inbreng van 
het agentschap in Soerabaja met alles wat ertoe behoorde. Het resterende 
bedrag zou na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhou-
ders gestort moeten worden. De vennootschap werd door twee directeu-
ren bestuurd, van wie er één in Nederlands-Indië en één in Nederland 
werkzaam was. De directeuren bij de oprichting waren W.A. Grollenberg 
(Nederland) en R.W.L. van der Lee (Nederlands-Indië). Ze werden door 
twee tot vier commissarissen gecontroleerd. 73 

Begin 1930 werd Th.H. van Soest benoemd tot directeur van de doch-
termaatschappij van het advertentiebureau De la Mar. A.J.C. d’Arnaud 
fungeerde als chef binnendienst en P. Stoopman als chef buitendienst. 
C.J. Palm werd in 1930 eveneens directeur van de Indische dochtermaat-
schappij. Om haar belangen op het hoofdkantoor in Nederland te kunnen 
behartigen was W.A. Grollenberg president-commissaris (NN, 1930, pp. 
54-57). In maart 1938 gingen alle aandelen van de verschillende aandeel-
houders over naar het Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn.74 

73 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van donderdag 1 september 1927, nr. 169, 1955. 
Sartory (1955) beweert dat De la Mar de aandelen van het reclamebureau Aneta in Neder-
lands-Indië in 1925 overnam. Dit lijkt onwaarschijnlijk, tenminste wat het jaartal betreft. In 
1927 beklaagde het advertentiebureau De la Mar zich nog over Aneta. De directie van Aneta 
zou van de macht of invloed van het persbureau, dat Aneta ook bezat, gebruik gemaakt 
hebben om het reclamebedrijf te bevoordelen, zelfs om andere reclamebureaus het bestaan 
onmogelijk te maken. Men zou dagbladen, die cliënten van het persbureau waren gedwon-
gen hebben advertentiemonopolie-contracten af te sluiten. Aneta zou op deze wijze con-
tracten verkregen hebben met De Preangerbode, De Locomotief, Het Nieuws van den Dag, en 
het Soerabajasch Handelsblad. Aneta meende echter niet te kwader trouw te zijn geweest (Van 
momenten uit een 13-jarig bestaan, Aneta mei 1931, Batavia: 125, klacht 12.). Zie voor Aneta 
en Dominique Willem Berretty (1893-1934) uitvoeriger Baggerman en Hemels (1985), 
Maters (1998) en Termorshuizen (2011).

74 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van maandag 7 maart 1938, nr. 46, 449.
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In juli 1919 werd de N.V. Publiciteit, maatschappij tot exploitatie der 
advertentierubrieken van dag-, week-, maand- en vakbladen opgericht. 
De doelstelling van het bedrijf was volgens de statuten: ‘Het geheel of 
gedeeltelijk in pacht verkrijgen en exploiteeren – zulks in vereeniging met 
anderen, dan wel uitsluitend voor eigen rekening- de advertentie- en 
reclamerubrieken van dag-, week-, maand- en vakbladen, jaarboeken, pro-
gramma’s, muurvlakten en zoo voort, zoo te Amsterdam als elders. De 
vennootschap zal zich onthouden van het gewoon bedrijf van algemeen 
en financieel advertentiebureau, onder welken vorm of benaming het ook 
zij. Mocht zij door den werkkring, haar door het doel der vennootschap 
aangewezen, in aanraking komen met personen of zaken, waarvan adver-
tentieorders, vallende onder het gewoon bedrijf van advertentiebureaux, te 
verwachten of te verkrijgen zouden kunnen zijn, dan moet zij dergelijke 
personen of zaken beurtelings verwijzen naar de Naamlooze Vennoot-
schap: Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn. en het Algemeen 
Binnen- en Buitenlandsch Advertentie Bureau D.IJ. Alta, beide te Amster-
dam, tenzij zulke personen of zaken reeds cliënten waren van een dezer 
advertentie-bureaux, in welk geval de verwijzing, buiten de genoemde 
buitenlandsche verdeeling om, moet geschieden naar dat bureau, welk, cli-
enten zij reeds waren.’ Het kapitaal van de vennootschap bedroeg 40.000 
gulden verdeeld in tachtig aandelen van vijfhonderd gulden. Alle aandelen 
werden geplaatst en volgestort. De beide genoemde advertentiebureaus 
bezaten elk 39 aandelen. Petrus Maria Josephus Schlick en Gerardus 
Hubertus Hendriks (commissarissen) hadden elk één aandeel. Door W.A. 
Grollenberg en D.IJ. Alta werd, ter volstorting van dertig aandelen, door 
beiden het halfaandeel ingebracht in plaatsings-
contracten met:
1.  De N.V. Drukkerij De Spaarnestad, geves-

tigd te Haarlem, uitgeefster van het dagblad 
Ons Blad te Alkmaar;

2.  Bruggeman en Co, gevestigd te Oldenzaal, 
haar hoofdkantoor houdende te Rotterdam, 
als uitgeefster van het weekblad De Beurs; 

3.  de N.V. Limburgsche Boek-, Courant- en 
Handelsdrukkerij, gevestigd te Sittard, als 
uitgeefster van Het Zuiden, en

4.  de N.V. Limburger Koerier te Heerlen, uit-
geefster van het Limburgsch Dagblad. De ove-
rige aandelen werden in contanten voldaan.

Het bestuur van de vennootschap bestond uit 
twee directeuren te weten de al genoemde D.IJ. 
Alta en W.A. Grollenberg. Ze stonden onder 
toezicht van twee commissarissen: C.P.M. 
Schlick en G.J.H. Hendriks.75 

75 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van donderdag 1 juli 1919, nr. 147, 965.

Het januari nummer van De Reclame. Offici-
eel orgaan van het Genootschap voor Recla-
me. De omslag is ontworpen door Machiel 
Wilmink (25 juni 1894 – 27 juni 1963). 
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De N.V. Publiciteit gaf vanaf december 1928 Meer Baet uit. Met als onder-
titel: Een maandblad voor den zakenman en iedereen die belang stelt in 
reclame. Dit was tot begin 1938 het geval; toen het werd blad samen met 
De Reclame en het Officieel Orgaan van het Genootschap voor Reclame samen-
gevoegd tot de Revue der Reclame (Kluiters, november 1965). Meer Baet was 
geen propagandablad voor De la Mar. Het blad had een zakelijker karakter 
dan vakbladen als De Bedrijfsreklame en De Reclame. Het thema kunst in de 
reclame speelde in Meer Baet een ondergeschikte rol. Een speciale rubriek 
was het Register van slagzinnen. Rijp en groen, vondsten en misgeboor-
ten, alles werd gepubliceerd, zij het niet zonder kritische noot. Over de 
jaren 1928, 1929 en 1930 schreef het blad: ‘We noteerden er 336 (…) een 
respectabel aantal. Het blijkt wel dat de slagzin populair is bij den Neder-
landschen adverteerder, al zijn er maar weinig populair geworden bij het 
publiek! Er zijn trouwens zwakke broeders bij – een goeden slagzin schudt 
men gemeenlijk niet uit de mouw’ (Meer Baet, december 1931, p. 1185). 

In 1925 kocht De la Mar het vakblad De 
Manufacturier. Vakblad voor Manufacturen, Modes, 
Confectie en aanverwante artikelen. Het blad 
vormde, volgens een advertentie in De Reclame 
van 26 januari 1932 (p. 1), een schakel tussen 
fabrikanten en grossiers aan de ene kant en de 
detailhandel aan de andere kant. Het blad stond 
onder leiding van H.J. Waal. Insamenwerking 
met de K.L.M. gaf De la Mar enkele boeken 
uit met als titels: Nederland’s grootste bedrijven 
vanuit de lucht en The importance of Holland seen 
from the air (NN, 1930, p. 30). 

In 1925 bood een van de directeuren van 
Anton Jurgens Margarinefabrieken het Neder-
landsch Reclame Bureau v/h Julius Dickhout 
aan De la Mar, waarmee men al jaren samen-
werkte, aan. Jurgens had besloten alle neven-
vennootschappen, die niet direct met het 
productiebedrijf in verband stonden, te liqui-
deren. Het Nederlandsch Reclame Bureau viel 
er ook onder. Jurgens stond voor de keuze het 

bureau te liquideren of het over te laten nemen. De directie van Jurgens 
was van mening dat de exploitatie van een dergelijk bedrijf meer in de 
lijn van De la Mar lag (Van de Ven, 2006, p. 158). Het bureau dat zich met 
buitenreclame bezig hield werd overgenomen, op de dag dat het aan De la 
Mar aangeboden werd. N.M. van der Roer werd belast met de reorganisa-
tie van het bedrijf. 

Het bureau werd gereorganiseerd waardoor het weer winstgevend werd. 
Bovendien bleek het een geduchte concurrent geworden te zijn van het 

Het eerste nummer van het reclamevakblad 
Meer Baet. Een Maandblad voor den zaken-
man en iedereen die belangstelt in reclame 
(december 1928).
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Reclamebureau Julius Dickhout jr.76 Dit bureau, dat in handen was van 
een Amsterdamse bank kwam na anderhalf jaar tot de conclusie dat het 
beter was met De la Mar samen te werken dan 
te concurreren, zodat voorgesteld werd over 
een fusie te onderhandelen. Het leidde niet tot 
een fusie, maar tot een overname door De la 
Mar. De heer N.M. van der Roer werd direc-
teur en W.A. Grollenberg adviserend directeur. 
Grollenberg trok zich in de loop van 1928 uit 
de directie van het intussen tot Remaco omge-
doopte bedrijf terug (NN, 1930, pp. 29-32). In 
mei 1927 was voor de (volledige) naam 
Reclame Bureau tot exploitatie van aanplak-
borden ‘Remaco’ gekozen. Het maatschappe-
lijk kapitaal van Remaco bedroeg 240.000 
gulden, verdeeld in 240 aandelen van duizend 
gulden waarvan er 48 geplaatst werden.77 De 
naam Remaco was afgeleid van ‘Reclame 
Maakt Koers’ (Blankenstein, 15 juli 1982).78 

Remaco wist al snel successen te boeken. 
Op 13 november 1927 werd in de NRC ver-
meld dat het college van B&W van Amsterdam 
de raad wilde voorstellen, met Remaco een 
overeenkomst voor een periode van vijf jaar 
met een optie van nog eens vijf jaar aan te gaan 
voor de verpachting van advertentiekolom-
men, aanplakborden en muurvlakken in 
Amsterdam. Als tegenprestatie zou Remaco voor eigen rekening de 
bestaande aanplakborden moeten vernieuwen. Verder zouden dertig 
nieuwe borden geplaatst dienen te worden. Remaco betaalde jaarlijks 
5.500 gulden pacht. Bij een mogelijke verlenging zou dit oplopen tot 
7.500 gulden per jaar. Op 7 juni 1928 meldt de NRC dat de rechten tot 
aanplakken in Rotterdam ook aan Remaco verpacht zijn. De pacht werd 

76 Julius Dickhout Jr. gaf in een advertentie in De Reclame van maart 1926 (p. 172) aan dat zijn 
bureau buitenreclame maakte. Het bureau beweerde ruimte in tramweg-maatschappijen en 
op muren en schuttingen te pachten. Verder vermeld het over veel materiaal voor straatre-
clame, zoals wagens en borden voor sandwichmen, te beschikken. Ook kon het personeel 
leveren om circulaires rond te brengen. Verder beschikte het bureau volgens de advertentie 
over een eigen schilderswerkplaats. Julius Dickhout Jr. was pachter van de stadsaanplakbor-
den in Amsterdam, Rotterdam, ’s-Gravenhage, Utrecht en Dordrecht. 

77 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 12 mei 1927, nr. 9, 964.
78 Maurits Aronson heeft in het interview waaruit deze informatie afkomstig is, ook verteld 

hoe de naam Prad is ontstaan. Voor de Tweede Wereldoorlog had hij succes gehad met een 
advertentiebureau dat een naam van vier letters had (Arc’s). Na de Tweede Wereldoorlog, 
toen hij opnieuw met een reclamebureau wilde beginnen, zocht hij weer naar een naam 
van vier letters. Op het lijstje met namen dat hij samengesteld had, stond ook de naam Pro-
grad (samengesteld uit progressie en adverteren). Zijn vrouw zou toen de naam Prad heb-
ben voorgesteld’ (Blankenstein, 27 mei 1982, p. 47).

Brochure van het Reclamebureau Ju-
lius Dickhout Jr. 1926-1931. Pachter der Ge-
meente Aanplakborden, Zuilen en andere 
Aanplakplaatsen te Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht, Dordrecht en Den Haag.
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daar verleend voor een periode van drie jaar tegen een tarief van vijftien 
gulden per m2 beschikbare oppervlakte per jaar.79 In 1928 wist Remaco de 
officiële exploitatie van de reclame voor het Olympische Stadion bij het 

Olympische spelen van 1928 te verwerven. Er 
kon reclame gemaakt worden met ‘moderne’ 
reclamewagens, met sandwichmen in ‘keurige 
uniformen’, en door de verspreiding van circu-
laires. In een advertentie in De Reclame (juli 
1928) stelde Remaco het grootste reclamebu-
reau op het terrein van reclame voor evene-
menten te zijn. Maurits Aronson ontwikkelde 
een modern reclamebord dat in Utrecht 
geplaatst werd. De bedoeling ervan was ‘stad-
sontsiering’ te voorkomen. Het bureau wist de 
pacht voor buitenreclame te verwerven in 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 
Eindhoven, Assen, Dordrecht, Venlo en sinds 1 
november 1928 Groningen.80 In het voorjaar 
van 1929 ging Den Bosch voor het exploiteren 

van reclameborden een overeenkomst met Remaco aan. Remaco diende 
de borden zelf op de door B & W aan te wijzen locaties te plaatsten. Ze 
moesten door Remaco onderhouden worden, maar werden wel meteen 
eigendom van de gemeente. Aan Remaco werd een alleenrecht verleend 
voor een periode van vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar. De bil-
jetten moesten wel goedgekeurd worden door de commissaris van politie, 
terwijl de gemeentelijke aanplakker ze zou mogen aanplakken. Het tarief 
voor het maken van reclame via de borden werd door de gemeente vast-
gesteld. Vijfentwintig procent van de bruto-opbrengst diende aan de 
gemeente afgedragen te worden. Voor het aanplakken van bekendmakin-
gen van het rijk, de provincie en de gemeente mocht niets berekend wor-
den. Voor verkiezingsbiljetten kon Remaco alleen de werkelijk gemaakte 
kosten doorberekenen.81 In Den Haag vond op 10 oktober 1929 in het 
raadhuis een aanbesteding plaats van het recht om aan te plakken op recla-
meborden en transformatorzuilen. Er waren twee inschrijvers: J.C. van der 
Meer uit Amsterdam, die 14.200 gulden bood en Remaco die voor 17.700 
gulden inschreef.82 In 1937 waren ongeveer honderd aanplakzuilen in Den 
Haag aan Remaco verpacht. 

In het voorjaar van 1939 deed zich in Den Haag tijdens de verkiezin-
gen een incident voor. De oud-auditeur militair, mr. Palthe Wezenhagen, 
schreef een brief aan de redactie van het liberale dagblad Het Vaderland, 
die op 7 april 1939 werd geplaatst. ‘Dagelijks loop ik eenige malen langs 
een der bekende ronde zuilen voor aanplakbiljetten en reclame, naar ik 
meen van gemeentewege geplaatst, waarop zich thans bevindt een por-

79 Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 april 1928.
80 De Reclame, november 1928.
81 Nieuwe Rotterdamsche Courant van 10 april 1929, avondblad.
82 Het Vaderland van donderdag 10 oktober 1929, avondblad.

Reclamebord ontworpen voor Remaco door 
Maurits Aronson. Het bord stond in Utrecht. 
De foto werd gepubliceerd in De Reclame 
van mei 1928 (p. 255).
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tret van ir. Mussert (eenigszins Mussolini-achtig opgetakeld) waaronder in 
groote letters: “Zonder dezen man heeft Nederland geen toekomst meer.” 
Afgezien van de enorme zelfoverschatting, die uit een dergelijke reclame 
blijkt, waar toch niemand in de wereld en dus ook in Nederland, absoluut 
onmisbaar kan worden geacht, vraag ik mij af: is dusdanige reclame, in het 
publiek gesteld, ten aanzien van een partij, welke ook, op zoo ver ik weet 
van gemeentewege geplaatste, althans vermoedelijk verpachte zuilen, toe-
laatbaar, speciaal in deze toch al bewogen tijden?’ Aldus de auteur van de 
ingezonden brief. De krant ging hierop na wat in de pachtovereenkomst 
vastgelegd was. Uit artikel zes van deze overeenkomst bleek dat Remaco 
niet tot aanplakken mocht overgaan als er sprake was van aanplakbiljet-
ten die iemand nadeel zouden kunnen berokkenen, in strijd waren met 
de goede zeden of schadelijk zouden zijn voor de openbare orde. Remaco 
zou de hoofdcommissaris van politie in dergelijke gevallen dienen te raad-
plegen. Het bleek dat Remaco zich netjes aan de regels had gehouden. 
De hoofdcommissaris had op zijn beurt de burgemeester geconsulteerd. 
De hoofdcommissaris was van mening geweest dat niet van een strafbaar 
feit sprake was en dat er geen gevaar voor de openbare orde bestond. De 
burgemeester was van oordeel geweest dat alle partijen in verkiezingstijd 
gelijke kansen dienden te krijgen en had dus met de overweging van de 
hoofdcommissaris ingestemd. Toch bleek dat niet iedereen het ermee eens 
was. Bij verschillende aanplakzuilen was de Z onzichtbaar gemaakt, met als 
gevolg dat de volgende tekst overbleef: ‘Onder dezen man heeft Nederland 
geen toekomst meer.’

Interne organisatie van het advertentiebureau De la Mar in 1930. 

Uit het voorgaande blijkt dat De la Mar zich in de jaren twintig niet meer 
beperkte tot het exploiteren van een advertentiebureau. Het bureau was 
betrokken bij bedrijven en gemeenten, die zich met buitenreclame bezig-
hielden en met uitgeverijen van tijdschriften en boeken. Dit alles geeft aan 
dat het reclamebedrijf zich in deze periode in de breedte verder ontwik-
keld heeft. Economen spreken in dergelijke gevallen wel van horizontale 
integratie. 

Tot nu toe is vooral de aandacht gevestigd 
op de externe structuur van het bureau in de 
jaren twintig en op de nevenactiviteiten van 
De la Mar gedurende deze periode. In deze 
paragraaf zal vooral ingegaan worden op de 
organisatiestructuur van het advertentiebu-
reau anno 1930. In bijgaand schema wordt de 
organisatiestructuur van het advertentiebureau 
weergegeven. De structuur is afgeleid uit het 
herdenkingsboek van De la Mar, getiteld: Een 
halve eeuw advertentiebureau uit 1930.

De belangrijkste afdeling van het bureau 
was de studio. Deze was ontstaan uit de ser-

Vroege advertentie van De la Mar. De adver-
tentie werd gepubliceerd in Een halve eeuw 
advertentiebureau (1930, p. 18).
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vice-afdeling. J.C. van den Berg werd het eerste hoofd van de studio. Uit 
de beschikbare gegevens wordt niet precies duidelijk wanneer de nieuwe 
organisatiestructuur ontstond. Van den Berg was vanaf april 1920 tot 1921 
redacteur van het reclamevakblad De Bedrijfsreklame geweest. Vanaf 1923 
was hij directeur van het Bureau voor Oplaagcontrole geweest. Dit bureau 
was op 24 oktober 1921 opgericht door de Bond van Adverteerders voor 
de controle van oplagen.83 De studio lijkt dus in 1922 door hem geleid te 
zijn. Wie na Van der Berg hoofd van de studio is geweest is onbekend, maar 
in 1930 werd C.J.A. (Cees) Slewe als zodanig benoemd. Slewe was in 1927 
bij De la Mar als copywriter komen werken. Vanaf december 1928 was hij 
redacteur geweest van het door De la Mar uitgebrachte vakblad Meer Baet.

Schema 7.2 
Organisatiestructuur van het Advertentiebureau A. de la Mar Azn. in 1930

Bron: NN, Een halve eeuw advertentiebureau, 1930, pp. 34-54.

83 Zie hiervoor Hemels (1983). De Bond van Adverteerders (BVA) begon in 1921 stelsel-
matig aan te sturen op accountantsonderzoek in opdracht van de BVA, maar op kosten van de 
adverteerders. Een adverteerder zou zich uitsluitend bij deze vereniging kunnen aansluiten, 
indien hij ook lid van de BVA was. Ook advertentiebureaus konden lid worden indien ze 
geen pachters van advertentieruimte waren. Dit gold eveneens voor de dagbladuitgevers. Zij 
sloegen het aanbod, op één uitzondering na, af. De uitzondering was F.H.J. Holdert van De 
Telegraaf en De Courant. 

Directie

Studio

Tekenatelier Copy afdeling

Drukkerij Administratie Reclameadvies
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De studio van De la Mar droeg de naam AMA-Studio met de signatuur 
. Dit zijn de beginletters van de spreuk: Ad Mercandum Attraho (de aan-

koop trekt) (Sartory, 1955, p. 44).84 De studio bestond uit een tekenatelier 
en een copy-afdeling. Hoofd van de tekenafdeling rond 1930 was Maurits 
Aronson. Hij had als medewerkers de heren P. Kok, Th. Michels, J. Ber-
rier, C. Meyer. en mejuffrouw M. Bloch en Michel (de factotum: jongste 
bediende). Bovendien waren er enkele tekenaars die niet in vaste dienst 
van de studio werkten. Op het tekenatelier werden de teksten van de 
copyafdeling verder vormgegeven. De copyafdeling verzorgde de tekst en 
het idee voor de advertentie in samenwerking met de tekenafdeling. Op 
de copyafdeling waren, behalve Slewe, J. Werner en D. Hoogendijk werk-
zaam. Ze werden geassisteerd door een secretaresse. Tot het werk van de 
studio behoorde het produceren van advertenties, direct-mail, affiches en 
omslagen van brochures en tijdschriften (zoals het eigen tijdschrift Meer 
Baet). Men droeg zorg voor de juiste keuze van het raster van de autoty-
pieën en lijnfilmclichés, steeds rekening houdend met de te kiezen druk-
techniek. Geprobeerd werd om de vormgeving van iedere advertentie of 
advertentieserie in overeenstemming te laten zijn met het karakter van 
het geadverteerde product. Het zetten van de advertentie gebeurde op de 
eigen drukkerij die vanaf circa 1890 onder leiding stond van de al eerder 
vermelde B. Overbeek. In 1930 werd hij hierbij geassisteerd door J.E. de 
Boer en R. Hortulanus.

Verder stond de Afdeeling voor Commercieële Adviezen van De la Mar 
onder leiding van C.J. Palm. Deze afdeling stelde rapporten samen voor 
bedrijven. Ook werden adviezen met betrekking tot de verkooporgani-
satie, calculaties en verpakkingen gegeven. De ‘academische’ methode van 
marktonderzoek85 werd rond 1930 nog niet zo vaak toegepast. Was dit wel 
het geval, dan werd maatwerk geleverd. Ook de Inkomensatlas, een uitgave 
van De la Mar, was een eerste poging om tot marktonderzoek te komen. 
Aan diverse grote industriële firma’s werden adviezen voor de markt in 
Nederlands-Indië gegeven. 

Een andere vorm van serviceverlening die De la Mar kon bieden, 
bestond uit de administratieve dienstverlening. Dit was een zeer omvang-
rijk en tijdrovend karwei, omdat De la Mar met uitgevers van ongeveer 
vierhonderd titels zaken deed en in contact stond met enige honderden 
adverteerders. De taken van deze afdeling bestonden uit het opstellen van 
een kostenbegroting voor firma’s die van plan waren te adverteren. Hier-
van werd een uitgebreid kaartsysteem aangelegd, omdat vrijwel elk blad 
een afzonderlijk tarief, een eigen kolombreedte en speciale verschijnings-

84 Het signeren van advertenties was een verschijnsel dat men vooral in Duitsland en Neder-
land aangetrof. In Engeland, de Verenigde Staten en Scandinavië verwierp men de bureau-
signatuur met als argument dat het een vorm van eigen reclame was, die door anderen 
betaald werd. Vooral na de Tweede Wereldoorlog raakte deze gewoonte in onbruik. Dit gold 
ook voor De la Mar, hoewel sommige klanten de bureausignatuur op prijs stelden, omdat zij 
meenden dat het bijdroeg aan eigen prestige.

85 Zie Van Ginneken (1993) voor de opkomst van het opinie- en marktonderzoek in Neder-
land.
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frequentie had. Bovendien traden hierin nog al eens veranderingen op. 
Het samenstellen van deze begrotingen maakte een brede kennis van de 
tarieven noodzakelijk. Ze werden samengesteld door J.H.W. Schumacher 
in samenwerking met J.W. Pieters en J.J. de Bruin. Verder moesten clichés 
voor verschillende bladen in diverse formaten worden gemaakt. Al deze 
formaten moesten gespecificeerd aan de clichémaker doorgegeven wor-
den, zodat ze correspondeerden met de verschillende kolombreedten van 
de diverse bladen. Als ze gereed waren diende men de clichés te contro-
leren. Orders die per post of telefoon binnenkwamen moesten geboekt 
en geëxpedieerd worden. Hierna werden ze onder overlegging van de 
bewijsnummers aan cliënten in rekening gebracht.

Advertenties moesten gecorrigeerd en vermenigvuldigd worden. 
Grote orders van geclicheerde advertenties moesten aan de uitgevers ver-
zonden worden. Het ging daarbij soms om wel tweehonderd bladen. De 
clichés en matrijzen moesten in allerlei afmetingen nauwkeurig verpakt 
en verstuurd worden. Hierbij moest precies bijgehouden worden waar 
de clichés zich bevonden. De administratie moest zorg dragen voor de 
inzameling van de bewijsnummers. Verder moest ze nagaan of de adver-
tenties op de juiste wijze geplaatst waren en of het juiste aantal regels na 
plaatsing van de advertenties door de uitgevers was berekend. Het inza-
melen van de bewijsnummers werd gedaan door de ‘pointeur’. Dit was 
een woord dat men had overgehouden uit de tijd van de contacten met 
J.P. Jones. De nummers die in de diverse titels bij de advertenties stonden, 
kwamen dagelijks, maar vooral op de maandag binnen. De ‘pointeur’ in 
1930, P.G. Fuchs, zocht de nummers in de administratie op, sorteerde ze 
en mat de erbij behorende advertenties na. Dit werk moest binnen een 
korte tijdsperiode gebeuren, omdat men de adverteerders zo snel moge-
lijk de advertentie wilde laten zien en dus het nummer wilde toesturen. 
Bovendien moesten de advertenties op de plaats van uitgave, de afdruk en 
eventuele fouten worden gecontroleerd. De afhandeling van een en ander 
was in essentie gelijk aan die in 1880. Als de genoemde taken volbracht 
waren, zorgde de afdeling commerciële boekhouding voor de rest. Ze zag 
toe op de juistheid van de rekeningen. Chef van de centrale boekhou-
ding was J.J.G. Spaapen. Het werk op zijn afdeling was zeer arbeidsinten-
sief. Daarom had De la Mar er een aantal assistenten en typisten voor in 
dienst. In 1930 waren dit A.H.S. Beckers, H. Horstmanshof, C. Hartman, 
J. Jansen, mejuffrouw J.C. Giele en mejuffrouw A. Beerendonk, allen fac-
turisten, alsmede mejuffrouw M. Rademakers en mejuffrouw J.C. Been, 
beiden stenotypisten, en mejuffrouw M.C. Staats en J.J. Hartsuyker, beiden 
assistenten op de boekhouding (NN, 1930, pp. 49-54). 

Uit de gegevens uit het herdenkingsboek uit 1930 blijkt dat de vesti-
ging van het advertentiebureau De la Mar in Amsterdam, de commissaris-
sen niet meegerekend, zeker dertig man vast personeel in dienst had. Losse 
krachten (tekenaars) zijn hierbij niet meegerekend. In werkelijkheid was 
de personeelssterkte vermoedelijk wat groter, omdat het advertentiebu-
reau enkele bijkantoren en verschillende nevenactiviteiten had. 

De organisatiestructuur van het advertentiebureau was in 1930 nog 
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vrij eenvoudig. Het bureau stond onder leiding van een directeur. Aan de 
vier hoofdafdelingen met alle een eigen taakgebied werd leiding gegeven 
door een chef. Binnen het advertentiebureau was sprake van een duide-
lijke taakverdeling. Het schrijven van teksten en het zorg dragen voor de 
vormgeving hadden zich vooral in de tweede helft van de jaren twintig 
tot specialisme ontwikkeld. De naamgeving van de afdelingen was in het 
Nederlands, met uitzondering van de afdeling Copy. De studio werd als de 
kern van het bedrijf beschouwd. Daar hadden de copywriters de belang-
rijkste taak. Zij schreven de teksten die daarna door de tekenaars gebruikt 
werden bij de verdere uitwerking van de reclame-uitingen. De oorspron-
kelijke taak van het advertentiebureau werd uitgevoerd binnen de admi-
nistratie. De omvang van het advertentiebureau was nog niet dusdanig dat 
een afdeling als personeelszaken noodzakelijk was. Deze taak werd uitge-
voerd door de directeur.

De reclameadviseurs en hun taak volgens Berend Knol 

Knol speelde vooral vanaf de jaren twintig 
een actieve rol binnen de reclame. In 1906 
werkte Knol (geboren op 31 december 1889) 
bij een importeur van Amerikaanse produc-
ten in Zwolle waar hij met reclame in aanra-
king kwam. Zijn patroon was een overtuigd 
voorstander van goede reclame en spiegelde 
zich aan de toenmalige reclame zoals die in 
de Verenigde Staten werd gevoerd. Knol las 
Amerikaanse reclamevakbladen, zoals Prin-
ters’ Ink, waardoor hij ontdekte dat men aan 
de andere kant van de oceaan aanzienlijk ver-
der met reclame was dan in Nederland. Ook 
kreeg hij een boek van Charles Austin Bates 
over reclame waaruit volgens hem veel te leren 
viel. ‘Hij zag het goed’, volgens Knol, ‘want het 
lukte hem in enkele jaren een bloeiende zaak 
op te bouwen. Hij verkocht alleen met en door 
reclame aan de handel en aan de consument. 
Dit boeide mij ongemeen en ik werd een ijve-
rig en overtuigd leerling’ (Van der Molen, december 1961, p. 1007). Knol 
schreef tal van artikelen waarin hij Nederlandse lezers vertrouwd maakte 
met de Amerikaanse inzichten. 

In 1912 publiceerde Knol zijn eerste artikel met zijn ideeën over 
reclame. Dit liep uit op een serie. In 1915 zette hij zijn artikelenreeks 
voort onder de titel ‘Denkbeelden over reclame’. De reeks liep door tot 
1918 en werd daarna gebundeld uitgegeven. Ook redigeerde Knol in 
dezelfde tijd een huisorgaan over verzekeringen. Vlak na het einde van 
de Eerste Wereldoorlog redigeerde hij huisorganen van vier verschillende 
ondernemingen. Knol kwam in contact met Machiel Wilmink die door 

Berend Knol (31 december 1889 - 10 oktober 
1965) reclamevakblad pionier. De foto werd 
gepubliceerd in de Revue der Reclame van 
december 1961 (p. 1008).
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de Eerste Wereldoorlog van de Belgische kunstacademie was verdreven en 
zijn studie later voortzette aan de Academie van Rotterdam onder leiding 
van Huib Luns. Dit contact met Wilmink leidde tot een lange vruchtbare 
samenwerking. In het voorjaar van 1918 verhuisde Knol naar Rotterdam 
om daar de organisatie van de reclame voor een groep industriëlen op zich 
te nemen. Hij probeerde collectieve reclame in de praktijk te brengen. Dit 
stuitte op tal van moeilijkheden en teleurstellingen. Hij merkt er zelf over 
op: ‘Ik had geen rekening gehouden met de hier bestaande opvattingen en 
toestanden zodat botsingen met echte en vermeende belangen niet kon-
den uitblijven. Mijn enthousiasme en elan botsten tegen conservatisme en 
onbegrip. Belanghebbenden begrepen niet dat reclame voor de reclame 
slechts in hun belang kon zijn. Ik was echter een nieuweling, zo maar uit 
het niet naar voren geschoten, een man ook misschien met wat revoluti-
onaire reclameopvattingen die een grote steen in de rustige Nederlandse 
advertentievijver wierp. De eerste Regelen voor het Advertentiewezen 
waren enkele jaren oud en men greep deze maar al te graag aan om mijn 
pogingen te doen mislukken. Mijn opdrachtgevers voelden zich ook niet 
even gelukkig met mijn actie. Ze hadden er geen belang bij de uitgevers 
tegen zich in het harnas te jagen. In mijn jeugdig vuur ben ik waarschijn-
lijk toen niet altijd even tactisch geweest’ (Van der Molen, december 1961, 
p. 1007).

Knol vestigde zich in het voorjaar van 1921 als zelfstandig reclameadviseur 
in Rotterdam. Bij de handel en de industrie had hij direct succes. ‘Niet 
aldus’, herinnerde Knol zich in 1961, ‘bij de uitgevers die mij de deining, 
die ik in het advertentiewezen in de periode 1918-1921 had veroor-
zaakt, blijkbaar moeilijk konden vergeven’. De toenmalige secretaris van 
de vereniging van dagbladuitgevers De Nederlandse Dagbladpers, Ferdi-
nand Wierdels, directeur van het dagblad De Tijd en later wethouder van 
Amsterdam, schreef in de Mededelingen: ‘Knol redivivus, maar het zijn niet 
allen koks die lange messen dragen.’ In het eerste jaar van zijn vestiging 
zette Knol voor een bedrag van honderdduizend gulden om. Dit was een 
voor die jaren zeer aanzienlijk bedrag. Aanvankelijk werd hem de erken-
ning door de Vereniging van Erkende Advertentiebureaux geweigerd. 
‘Door deze weigering’, zo zei hij er later over, ‘werd ik ervan doordrongen 
dat ik een eigen orgaan nodig had om mijn ideeën ingang te doen vinden. 
Ik vond Wilmink, ontwerper en leraar aan de school voor de Grafische 
Vakken te Utrecht, bereid het artistieke deel van het op te richten blad 
voor zijn rekening te nemen’ (Van der Molen, december 1961, p. 1008). 

In januari 1922 begon Knol samen met Machiel Wilmink en L. Levis-
son (directeur van Drukkerij Levisson) het vakblad De Reclame. Orgaan 
voor Reclame en Reclamekunst.86 De voorloper, het tijdschrift De Bedrijfs-
reklame, was opgeheven. Met de uitgever ervan, de Haagse drukker Levis-
son, kwam hij tot een overeenkomst voor het drukken van De Reclame 

86 Ariadne van januari 1952. Het archief is vernietigd bij het bombardement op Rotterdam in 
mei 1940.
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als opvolger van De Bedrijfsreklame. De Reclame was volgens Knol vanaf 
de eerste dag een succes. ‘Doel van het blad was reclame te maken voor 
reclame. Dit sloeg aan en binnen een jaar hadden wij een kleine duizend 
abonnementen en dat was heel wat voor die tijd. Elke maand verzorgde 
een andere ontwerper de omslag zodat veel grafisch ontwerpers zich op 
die manier konden presenteren.’ Ook de door het blad uitgeschreven prijs-
vragen droegen bij tot het succes. Na drie jaar had Knol, naar hij zei ‘het 
pleit gewonnen’. In 1924 kreeg hij zijn erkenning als advertentiebureau. 

Het woord copywriter werd door Knol en Wilmink in februari 1924 in 
het vakblad De Reclame in Nederland geïntroduceerd (Van der Molen, 
december 1961, p. 1009). Met de term copywriter werd volgens hen in 
Engeland en Amerika iemand bedoeld met een bijzondere aanleg voor 
advertenties, circulaires en catalogi, kortom voor alle mededelingen die 
aan het publiek gedaan werden in één of andere reclamevorm. Een copy-
writer schreef ook ‘slogans’ ofwel slagzinnen. De reclametekenaar illus-
treerde de teksten van de copywriters. Knol en Wilmink gingen er prat op 
dat ze in 1923 met succes circulaires hadden geschreven voor één van hun 
klanten. Hij zou in dat jaar meer dan een miljoen artikelen méér hebben 
verkocht dan een jaar eerder. 

Eén van Knols collega-redacteuren noemde 
hem eens: ‘De Apostel van de Reclame’. Dat 
lijkt terecht, want er zijn weinig reclamemen-
sen die zich zo hebben ingezet voor een verbe-
tering van het peil van de Nederlandse reclame 
als Knol. Knol vond tekst belangrijker dan 
illustraties. Van Amerikaanse voorbeelden had 
hij geleerd dat het publiek het beste met tekst 
overtuigd kon worden. Hij verwoordde dit 
inzicht als volgt: ‘Heeft de Amerikaan b.v. een 
stoel te verkopen, dan gaat hij niet beginnen 
met dien stoel zonder meer aan te kondigen. 
Neen, hij begint met een pakkenden zin een 
bespiegeling te houden over de zaligheid van 
de rust als men vermoeid is, na het diner, na 
den arbeid, na een wandeling, al naar de situatie 
is. Hij vertelt net zoolang van die zalige rust, tot 
de lezer begint te voelen, dat hij eigenlijk niet 
gemakkelijk zit.’ Dan pas was de tijd aangebro-
ken om het product zelf te noemen.87 Knol 
werd door iemand die hem kende beschreven 
als een robuuste, impulsieve man uit Rotterdam die je overal hoorde: ‘Een 
monotoon, diep blafferig geluid dat kamers ver te horen was.’88 

87 Vermeld door Schreurs, W. (2009, 8 juni). In: http://reclamelevens.blogspot.com/2009/04/
knol.html

88 Ariadne, september 1983, p. 30.

Het januari nummer van het Officieel orgaan 
van het Genootschap voor Reclame uit 1932. 
De omslag werd getekend door Job Denijs 
(1893-1970).
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Eind 1929 en begin 1930 publiceerde Knol in het Officieel Orgaan van het 
Genootschap van Reclame een drietal artikelen onder de titel: ‘De reclame-
adviseurs en hun taak’. Hij gaf hierin zijn visie op de reclameadviseur. 
Naar zijn mening is ‘het instituut reclame-consulent zoowel elders als hier 
ontstaan uit de noodzakelijkheid en de behoefte om ook het onderdeel 
reclame van het zakenleven planmatig te organiseren’. De reclameadvi-
seurs hadden volgens Knol twee functies: ‘Ten eerste wenden zij zich tot 
de reclame makende industrie, met de aanbieding om door hun tusschen-
komst de reclame te organiseeren, te leiden en uit te voeren. Ten tweede 
richten zij zich tot den niet adverteerder dien zij wijzen op het nut en de 
noodzakelijkheid van het reclame maken, met de mededeling dat zij zich 
met de organisatie, leiding en verzorging van goede reclame belasten.’

De taak van de reclameadviseur was volgens Knol drieledig. Ten eer-
ste was er de technische kant: ‘Dat is het opmaken van het budget, reke-
ning houdend met de zaak en het artikel waar het omgaat. De organisatie 
en de verdeeling, het kiezen der kranten, de plaatsing daarin, de uitvoe-
ring en het verschaffen van de noodige hulpmiddelen. Ten tweede de sug-
gestief propagandistische zijde. Het schrijven van teksten, redigeeren van 
drukwerken enz. Ten derde. Het artistieke gedeelte, de vormgeving van de 
gedachten die in sub twee [sic] zijn genoemd.’ De reclameadviseur zou 
vanwege zijn drieledige taak een gewetensvolle man moeten zijn, met een 
groot verantwoordelijkheidsbesef: ‘Immers hij krijgt de vrije beschikking 
over andermans geld, dat hij voor reclame kan en mag besteden. Hij moet 
het geld beschouwen als ware het zijn eigen’. Hij mocht de cliënt volgens 
Knol niet adviseren meer te besteden dan op grond van de feiten verant-
woord was. Van belang was dat de adviseur financieel onafhankelijk bleef 
(Knol, 1929, pp. 501-503).

Reclameadviseurs konden op verschillende manieren aan hun relaties 
komen, ‘nl. door persoonlijk bezoek, door aanbeveling van anderen, door 
middel van circulaires, propagandabrieven, enz enz’. In het persoonlijke 
bezoek zag Knol niet veel, omdat de reclameadviseur niets tastbaars te ver-
kopen had. Kennis, ervaring en intellect waren moeilijke artikelen om aan 
de man te brengen, vond hij. Bovendien was Knol van mening dat een 
reclameadviseur door op bezoek te gaan de branche naar beneden haalde. 
‘Hij komt er mee op één lijn te staan met de tallooze advertentiereizigers, 
verkoopers van reclame-artikelen, reclamevlakten, lichtbakken enz enz’. 
Iemand die reclame wilde maken voor anderen diende te laten zien, dat hij 
reclame voor zichzelf kon maken: ‘Dus reclame voor de reclame, via den 
adviseur’. De positie van de reclameadviseur zou sterker zijn wanneer hij 
gevraagd werd dan wanneer hij zich aanbood.

Als de hulp van de reclameconsulent ingeroepen werd dan moest hij 
opnieuw volgens Knol de behoeften en wensen van zijn cliënt goed weten 
te peilen: ‘Hij zal zich volledig op de hoogte moeten stellen van het arti-
kel en de zaak in kwestie. Er wordt hem dan eerder te weinig dan te veel 
verteld. Hij dient den aspirantcliënt een volledig interview af te nemen 
en met deze verkregen gegevens zal hij huiswaarts keeren met de mede-
deeling dat hij binnen een maand met een volledig plan, passend voor ‘t 
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hem voorgelegde geval, zal terugkomen. In die tijd moet hij het vraagstuk, 
want dat is het, met al wat eraan vast zit in studie nemen. Hij moet niet 
alleen zijn gedachte laten gaan over het probleem “hoe ontwerp ik een 
geschikte reclame”, maar hij moet tevens volle aandacht schenken aan de 
bestaande verkooporganisatie en zien of deze eventueel voor uitbreiding 
en verbetering vatbaar is, in verband met de te voeren reclame. De even-
tueele verpakking van het artikel dient ook belangstelling te hebben. Hij 
moet denken over een mogelijke mascotte, slagzin. Hij moet schetsen voor 
illustraties laten maken en teksten ontwerpen. En dan moet hij het budget 
opmaken en naar beste weten verdeelen over de reclame-middelen, die in 
het verband met het beschikbaar gestelde bedrag in aanmerking komen. 
Soms wordt geen som genoemd en wordt het aan den adviseur overgela-
ten een budget op te maken, dat in de gegeven omstandigheden wensche-
lijk en noodig is om een reclame behoorlijk te kunnen voeren.’ Was het 
al niet eenvoudig te voldoen aan de door Knol geschetste werkwijze, een 
groter probleem was volgens hem dat de adviseur soms gehinderd werd 
door de denkbeelden van familie, vrienden, kennissen en personeel van de 
cliënt. Goede ideeën van hen diende de adviseur volgens Knol wel over te 
nemen, want de adviseur was geen dokter.

Het opmaken van het budget respectievelijk het verdelen ervan, was 
een belangrijk aandachtspunt van Knol. De adviseur diende volgens hem 
na te gaan welk publiek hij voor zijn cliënt moest bereiken. Knol onder-
scheidde:
‘a Het groote publiek, d.i. voor een huis aan huis artikel. 
b Het volk, dus zonder de beter gesitueerden.
c De beter gesitueerden, dus zonder het vólk.
d De met name bekende afnemers.’

Voor de onder a, b en c genoemde doelgroepen zou de adviseur vooral 
op krantenreclame aangewezen zijn met daarnaast herinneringsreclame, in 
de vorm van biljetten en platen voor zuilen en winkels, lichtreclame en 
drukwerken. Waarop het zwaartepunt moest komen te liggen hing volgens 
Knol af van het te verkopen artikel: een vaste richtlijn kon hiervoor niet 
gegeven worden. Voor de genoemde doelgroep zou reclame met gebruik-
making van het direct mailsysteem, ondersteund door persoonlijk bezoek 
geschikt zijn. Dergelijke campagnes werden echter rond 1930 volgens 
Knol nog weinig uitgevoerd.

Bij de advertentiereclame had in de regel de krant met een grote ver-
spreiding de voorkeur, omdat op die wijze zoveel mogelijk mensen 
bereikt konden worden. Een reden hiervoor was dat in Nederland nau-
welijks grote en wel kleine tot middelgrote reclamebudgetten beschikbaar 
waren, zodat de ter beschikking staande middelen zo efficiënt mogelijk 
gebruikt dienden te worden. Voor een volksartikel ten bate van de middel- 
en volksklasse, kon men volgens Knol in zeven bladen en één periodiek 
adverteren, daarmee minstens 800.000 gezinnen bereiken voor nog geen 
ƒ 3,50 per regel. Wanneer de provinciale bladen ook ingeschakeld werden 
kon men het miljoen, volgens de inschatting van Knol, overschrijden. Voor 



226

het bereiken van de sociaal gezien bovenste 300.000 gezinnen zouden vier 
dagbladen en één periodiek volstaan. Periodieken zouden als media voor 
aanvullende reclame dienst moeten doen (Knol, 1929, pp. 501-503).

7.5 de la mar in de jaren dertig

Oprichting van de N.V. Algemeene Publiciteits Unie (APU)

De ontwikkelingen die in de jaren twintig bij De la Mar ingezet werden, 
hebben zich gedurende de jaren dertig voortgezet. In de jaren twintig ging 
men naast het advertentiebureau allerlei andere met de reclame verband 
houdende activiteiten aanpakken. Dit geschiedde door de oprichting van 
nieuwe bedrijven of door de creatie van bijkantoren van het advertentie-
bureau en door overname van andere bedrijven. Een belangrijke gebeur-
tenis in de geschiedenis van De la Mar was de oprichting van de N.V. 
Algemeene Publiciteits Unie (APU) in juli 1931. Dit was een holding-
maatschappij van de tot dan toe opgerichte en van de nog op te richten 
vennootschappen die zich met reclame bezig hielden. (Zie schema 7.3)

Schema 7.3 
De N.V. Algemeene Publiciteits Unie (APU) en haar dochterondernemingen

N.V. Algemeene 
Publiciteits Unie

N.V. Algemeen Advertentie Bureau A. de la Mar Azn

N.V. Remaco

N.V. Publiciteit

N.V. Amata

N.V. Reclamebedrijf

Hypsos

N.V. Remaco’s Filmbedrijf (Sonora Filmbedrijf)

Remaco’s Indisch Filmbedrijf, Batavia.

N.V. Remaco’s Etalagebedrijf

Uitgevers en exploitatiemaatschappij Publex N.V.

N.V. Nederlandsch Indisch Advertentie Bureau en 
Uitgeversmaatschappij A. de la Mar Azn

Cefima

Prodi

Graphicone

Bronnen:

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 27 juli 1931, nr. 145, 2037.

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 11 oktober 1939, nr. 199, 1376.

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 26 oktober 1931, nr. 207, 2831.

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 4 oktober 1934, nr. 191, 1871.
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Doel van de in Amsterdam gevestigde Algemeene Publiciteits Unie was: 
‘1 de exploitatie van bedrijven of ondernemingen op het gebied van 

publiciteit en reclame, waaronder begrepen buitenreclame, van acous-
tiek, elektro-acoustiek, optiek en elektro-optiek, alles in den ruimsten 
zin van alle nevengebieden; 

2 op te richten, bij de oprichting mede te werken, deel te nemen in of 
te vereenigen bedrijven of ondernemingen, vennootschappen of syn-
dicaten, welker werkzaamheden geheel of gedeeltelijk tot de voren 
omschrevene behooren of daarmede belangen-gemeenschappen aan-
gaan; 

3 al datgene doen, wat met hét vorenomschrevene direkt of indirekt in 
verband staat of ter bereiking van het doel nuttig of noodig kan zijn en 
wel alles in den ruimsten zin.’ 89

Het kapitaal van de vennootschap bedroeg bij oprichting 2.500.000 gul-
den, verdeeld in vijftig preferente aandelen van duizend gulden en 2.450 
gewone aandelen van duizend gulden. Bij de oprichting van de vennoot-
schap werden de vijftig preferente aandelen en 1150 gewone aandelen in 
contanten voldaan en volgestort door de oprichters van de vennootschap. 
Dit waren Gerrit Hendrik de Marez Oyens (bankier), lid van de firma H. 
Oyens en Zn. (Amsterdam) voor vijfentwintig preferente aandelen en 575 
gewone en W.A. Grollenberg voor vijfentwintig preferente aandelen en 
575 gewone. De overige aandelen zouden volgestort en uitgegeven wor-
den op een door de directie, na goedkeuring van een door de raad van 
commissarissen en van de preferente aandeelhouders, te bepalen tijdstip en 
voorwaarden, mits niet beneden pari.90 In oktober 1939 werd het kapitaal 
van de vennootschap tot 650.000 gulden teruggebracht. Het werd verdeeld 
in vijftig preferente aandelen van tweehonderdvijftig gulden en 2.450 
gewone aandelen van tweehonderdvijftig gulden. De vijftig preferente aan-
delen werden geplaatst en volgestort, evenals 850 gewone aandelen.91 De 
ongunstige ontwikkeling in de reclamebestedingen zou op deze aanpassing 
van invloed geweest kunnen zijn. Het bestuur van de vennootschap werd 
uitgeoefend door ten hoogste vier directeuren onder toezicht van een raad 
van commissarissen, bestaande uit vijf tot zeven personen. De president-
directeur werd door de preferente aandeelhouders aangewezen.92 

De in schema 7.3 opgenomen bedrijven vielen onder APU. De twee 
belangrijkste dochters van APU waren de N.V. Algemeen Advertentie 
Bureau A. de la Mar Azn. en het Reclamebureau tot exploitatie van aan-

89 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 27 juli 1931, nr. 145, 2037.
90 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 27 juli 1931, nr. 145, 2037.
 Karel Sartory, copywriter bij De la Mar, gaf er in een interview met F. Jansen in 

Ariadne/Revue der Reclame van 13 oktober 1977 het volgende commentaar op: ‘Ik had er 
geen zin in over mijn hoofd beslissingen te laten nemen, dus had ik 2% aandelen in de Alge-
mene Publiciteits Unie waar o.a. De la Mar in zat. De grootste aandeelhouder was Grollen-
berg met 85%.’ Dit blijkt niet uit de Nederlandsche Staatscourant.

91 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 11 oktober 1939, nr. 199, 1376.
92 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 27 juli 1931, nr. 145, 2037.
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plakborden ‘Remaco’ met een kapitaal van respectievelijk 200.000 gulden 
en 240.000 gulden. In juni 1938 werd de naam van de laatste onder-
neming veranderd in N.V. Reclamebureau ‘Remaco’. Het doel werd 
voortaan omschreven als het exploiteren van een reclamebureau en het 
verrichten van alle handelingen die met het reclamebedrijf in verband 
stonden, dit alles in de uitgebreidste zin. Het maatschappelijk kapitaal van 
240.000 gulden werd verdeeld over 240 aandelen van duizend gulden.93 
In de jaren dertig heeft Remaco met een aantal Nederlandse gemeen-
ten pachtovereenkomsten voor buitenreclame weten te sluiten (Wilson, 
december 1936). Op 1 augustus 1940 zou het bureau aan de ‘Partei amtli-
che’ Ala Anzeigen in Berlijn worden verkocht. W.N. van der Sluys jr. ging 
toen samen met de Duitser O.F.A. Berndt de nieuwe directie vormen.94 

In oktober 1931 werd na de oprichting van APU de eerste nieuwe 
dochter gevestigd. Het was de N.V. Remaco’s Filmbedrijf in Amsterdam. 
In maart 1938 veranderde het bedrijf van naam in Sonora’s Filmbedrijf 
N.V. De vennootschap stelde zich ten doel het kopen en verkopen, huren 
en verhuren van speelfilms, in binnen- en buitenland. Verder het exploi-
teren van bioscooptheaters en het nemen van financiële belangen in ven-
nootschappen of firma’s die hetzelfde of een soortgelijk doel beoogden 
en alles wat ermee samenhing. Dit alles in de ruimste zin van het woord. 
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 90.000 gulden, verdeeld in negentig 
aandelen van duizend gulden. Alle aandelen werden volgestort, 89 door de 
N.V. Reclamebureau tot exploitatie van aanplakborden ‘Remaco’ en één 
door de N.V. Reclamebedrijf. J. Smit trad op als vertegenwoordiger van 
Remaco en J. Smit en N.M. van der Roer als vertegenwoordigers (direc-
teuren) van de N.V. Reclamebedrijf.95 

Verder werd het bedrijf Hypsos overgenomen en aan APU toegevoegd. 
Dit reclamebedrijf behoorde toe aan een zekere Melis, die het in 1913 was 
begonnen en het de naam had gegeven van het pand dat hij aan de Pas-
seerdersgracht in Amsterdam had betrokken: Hypsos, hetgeen ‘in stijgende 
lijn’ betekent (Historische Kring d‘Oude School, 1995). Melis vervaar-
digde maquettes en diorama’s. Het bedrijf ging zich met tentoonstellingen 
en etalagereclame bezighouden. De wereldtentoonstelling in Luik in 1930 
werd voor een deel door Hypsos opgebouwd (Sartory, 1955, pp. 89-90). 
Ook de N.V. Amata viel onder APU. Dit was een lege vennootschap die 
opgericht was met het doel het verwerven en administreren van aande-
len in en het waarnemen van belangen van publiciteitsbedrijven (Hemels, 
1983). In 1934 werd de Uitgevers en exploitatiemaatschappij Publex N.V. 
opgericht. Deze onderneming hield zich bezig met het uitgeven van een 
tijdschrift, getiteld Praten en Breien. Het kapitaal van de vennootschap 

93 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 12 mei 1927, nr. 92, 964.
94 Ariadne, april 1946, p. 101. Bosmans (1991) geeft een uitgebreide beschrijving van de ver-

koop van Remaco aan Ala. De overgang van Remaco in Duitse handen is verder uitgebreid 
beschreven in het rapport van de commissie-Schöffer (Blom, Hart & Schöffer, 1979) betref-
fende de affaire Pieter Menten. Zie ook: Revue der Reclame, februari 1941; Rogier, 1980, pp. 
249-262.

95 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 26 oktober 1931, nr. 207, 2831.
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bedroeg tweeduizend gulden, verdeeld in twee aandelen van duizend gul-
den. Hendrik Rudolf Evers en W.A. Grollenberg hadden elk één aandeel.96 

In 1937 werd de N.V. Algemeene Katholieke Uitgevers Maatschappij 
‘Urbi et Orbi’ in Utrecht door J.H.E. Asberg opgericht. Dit bedrijf viel 
niet onder de APU, maar Grollenberg was er wel bij betrokken. Het kapi-
taal bedroeg 24.000 gulden. Dit bedrag was verdeeld in zes aandelen van 
duizend gulden gemerkt A en achttien aandelen gemerkt B van duizend 
gulden. De zes aandelen gemerkt A werden geplaatst en volgestort door 
de N.V. Drukkerij en uitgeverij ‘Lumax’. Verder hadden Grollenberg en 
Asberg elk drie aandelen gemerkt B. De overige aandelen zouden later 
geplaatst en uitgegeven worden.97 Verder behoorden de volgende onderne-
mingen tot APU: Remaco Indisch Filmbedrijf, N.V. Nederlandsch Indisch 
Advertentie Bureau en Uitgeversmaatschappij A. de la Mar Azn, N.V. 
Reclamebedrijf, N.V. Publiciteit, Graphicone, Cefima, Prodi en de N.V. 
Remaco’s Etalagebedrijf, de in juli 1934 opgerichte onderafdeling van 
Remaco voor het fabriceren en distribueren van winkel etalages, tot de 
APU. Grollenberg was verder aandeelhouder van de Boekdrukkerij CA. 
Spin en zoon geworden, maar dit bedrijf behoorde niet tot de APU (Bos-
mans, 1991, p. 360).

Het marktonderzoek werd bij De la Mar aanvankelijk verricht door 
enkele stafleden. Tegen het naderen van de Tweede Wereldoorlog kreeg de 
industrie geleidelijk aan steeds meer belangstelling voor marktonderzoek. 
Dit was gevolg van de weinig rooskleurige economische toestand. In 1938 

96 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 4 oktober 1934, nr. 191, 1871. 
 Het blad Praten en Breien was ‘officieel orgaan van de Everlasting Breiclub’ en er verschenen 

(voor zover nu bekend) 24 nummers van, en wel van november 1934 tot oktober 1936. De 
redacteur van dit maandblad was Joop ter Heul. Joop ter Heul was een bedenksel van Cissy 
van Marxveld. (Zie: http://www.kb.nl/uitgelicht/aanwinsten/2007/pratenenbreien/, 30 
februari 2009)

97 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 13 oktober 1937, nr. 197, 1471. In 1936 had 
Asberg de overstap naar APU gemaakt om er directeur van de afdeling Publiciteit te wor-
den. Kort daarna had hij in Utrecht een eigen uitgeverijtje Urbi et Orbi gevestigd en een 
gehonoreerd adviseurschap bij het RK Werkliedenverbond verworven. Daar was hij de 
grote organisator achter de actie ‘Naar de Nieuwe Gemeenschap’ geworden, terwijl men 
hem tevens de technische verzorging van het vanaf 1937 verschijnende weekblad Herstel 
had toevertrouwd. In het begin van de bezetting bracht Asberg Urbi et Orbi over naar 
Amsterdam waar hij al belangen had verworven in de drukkerij Spin & Co. Hij kocht er de 
RK Boekcentrale op, een groothandel en uitgeverij voor Amsterdamse scholen, en opende 
in 1941 aan het Rokin een boekhandel die hij eveneens de naam Urbi et Orbi gaf en bin-
nen de kortste keren tot dé katholieke boekhandel in Amsterdam wist uit te bouwen. Begin 
1940 had hij ten behoeve van Spin een lening uit het bewindskapitaal van de erven De la 
Mar en ook nog eens een lening van APU gekregen; daarvoor had hij als onderpand een 
aantal effecten onder beheer van APU’s president-commissaris Carl Romme moeten stellen. 
Tegelijkertijd was Grollenberg in ruil voor de APU-lening aandeelhouder van Spin en Urbi 
et Orbi geworden. De verstrengeling tussen deze drie heren met hun zakelijke besignes zou 
nog verder gaan, want weldra werden Romme en Grollenberg commissaris van Urbi et 
Orbi, terwijl Romme ook nog eens president-commissaris van Spin en de Boekcentrale 
werd. Vanaf 1940 kon men Asberg, een gedreven katholieke uitgever en organisator, gedu-
rende een tiental jaren regelmatig in de omgeving van Romme aantreffen, ook door hun rol 
bij de voorbereidingen van het herverschijnen van de Volkskrant (Bosmans, 1991; zie voor de 
rol van Asberg bij de Volkskrant: Hemels, 1981).
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stichtte De la Mar daarom een afzonderlijke organisatie voor marktonder-
zoek. Dit bedrijf zetelde in Den Haag en droeg de naam Nederlands Insti-
tuut voor Bedrijfseconomisch onderzoek. Het onderzoek was gebaseerd 
op de in Duitsland ontwikkelde methode van het ‘vertikale’ onderzoek, 
waarbij de peilingen hoofdzakelijk verricht werden bij strategisch gekozen 
verkooppunten. De oprichting van het bijkantoor, dat ook voor allerlei 
ervoor in aanmerking komende firma’s marktonderzoek wilde verrich-
ten, markeerde een nieuw stadium in de ontwikkeling van het bedrijf. Het 
instituut zou in de Tweede Wereldoorlog ten onder gaan.98

De la Mar intern

Het advertentiebureau in de jaren dertig verschilde intern waarschijnlijk 
niet zoveel van de situatie in 1930. De meeste veranderingen werden ver-
oorzaakt door technische vernieuwingen. Nieuwe verschijnselen in de 
reclame waren: de verfspuit, de verbreiding van de fotografie en de 
opkomst van collectieve reclamecampagnes. De verfspuit werd oorspron-
kelijk alleen voor het retoucheren gebruikt. In de jaren dertig werden 
verfspuiten echter ook gebruikt om complete illustraties te creëren. Deze 
techniek ontwikkelde zich tot een ware rage.

De introductie van het gebruik van de foto-
grafie verliep bij De la Mar niet zonder proble-
men. Unilever baseerde de gehele campagne 
voor Blue Band op een mascotte: het Blue 
Band-meisje met de wapperende sjaal. Dit Blue 
Band-meisje was door een Engelse schilder 
geschilderd. De bedoeling was het schilderij 
door een foto te vervangen. Een afgezant van 
De la Mar werd naar Engeland gezonden om 
daar het meisje op te sporen, dat voor het oor-
spronkelijke schilderij model gestaan had. Ze 
bleek een oude dame geworden te zijn. Een 
beroemd Engels model, Nora Walters, blond, 
blauwogig en sterk lijkend op de Blue Band-
mascotte moest het probleem oplossen. De 
directie van Unilever bleek echter niet erg 
enthousiast over de keuze te zijn. Men vond de 
gelijkenis maar matig. Hierop werd een zoek-
tocht naar een geschikt meisje begonnen. Ook 
besloot de Unilever tot het lanceren van de 
grootste prijsvraag uit haar geschiedenis, met 

als vraag: ‘Wie lijkt het meest op het Blue Band-meisje?’ De respons was 
groot. Een blonde Utrechtse bleek sprekend op het Blue Band-meisje te 

98 Sartory, 1955, pp. 67-72. Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
te Amsterdam zou dit bijkantoor op 1 april 1941 opgericht zijn. Het werd op 23 september 
1942 officieel in het handelsregister ingeschreven. (Dossier Nr. 39.890)(zie bijlage 1)

Blue Band advertentie verzorgd door De la 
Mar Foto gepubliceerd in Limburger Koerier 
van 24 mei 1933.
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lijken. Er werden tal van foto’s van haar gemaakt. Toch bleef het daarbij 
omdat de echtgenoot van het intussen getrouwde meisje haar niet in de 
krant tentoongesteld wilde zien. De keuze viel uiteindelijk toch op het 
schilderij (Sartory, 1955, pp. 76-79).

In het personeelsbestand van De la Mar 
vonden ook veranderingen plaats. Een aantal 
werknemers verliet het bureau om voor zich-
zelf te beginnen. Voorbeelden hiervan waren: 
Aronson, Palm, en Hoogendijk die naar Arc’s 
vertrokken, en C.J.A. Slewe die De la Mar ver-
liet om directeur van het Centraal Bureau voor 
Couranten Publiciteit van De Nederlandsche 
Dagbladpers (Cebuco) te worden. Hij aan-
vaardde zijn nieuwe werkkring op 1 september 
1935. Doel van het Cebuco was het bevor-
deren van adverteren in de dagbladen, onder 
andere door daar collectieve reclame voor te 
maken (Hemels, 1983, p. 170). Ook werd er 
nieuw personeel aangetrokken. De figuurteke-
naar Frits van Bemmel werd uit Indië gehaald 
(Sens, 2011, pp. 179-214). In het studenten-
blad Ceres van de Wageningse Landbouwhoge-
school verschenen opvallende tekeningen van 
Eppo Doeve. Hij werd overgehaald de teke-
naarsstaf van De la Mar te versterken. Van het 
bureau Verheul werd Henk Both overgeno-
men voor de lay-out. Voor een zelfde functie 
werd Frans van Haaff van het bureau Sell More 
overgenomen. De uit Duitsland afkomstige 
fotograaf König werd aangesteld om een foto-
grafische studio in te richten. Verder werden 
de Rus Wladimir Bielkine en Karel Sartory 
voor de copy-afdeling aangenomen. De laatste 
kwam van de filmmaatschappij Cinetone (Sar-
tory, 1955, p. 75). 

De groei van De la Mar wordt ook geïl-
lustreerd door de veranderingen in de behui-
zing. In 1910 was het bedrijf gevestigd op de 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 266 waar een 
bescheiden ruimte werd ingenomen door het 
advertentiebureau. Op een van de zolders was de kleine drukkerij inge-
richt. Uitbreiding was daar niet mogelijk. In 1915 werden de panden 278 
en 280 op de Nieuwe Zijds Voorburgwal voor het Nederlandsch Telegraaf 
Agentschap aangekocht. Na een verbouwing trok het advertentiebureau 
daar in mei 1916 eveneens in. Aanvankelijk hield men ruimte over, die aan 
andere firma’s verhuurd werd. Maar in 1930 was het hele gebouw door 

Bij De la Mar op kantoor. De foto werd gepu-
bliceerd in Meer Baet van december 1936 (p. 
3026).
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het advertentiebureau ingenomen. Het groeide zelfs zo uit zijn voegen 
dat men delen van het bedrijf op een andere locatie moest onderbrengen 
(NN, 1930, p. 25). 

In 1936 kwam het verbouwde pand aan de Nieuwe Zijds Voorburg-
wal 278 gereed. Hierin werden De la Mar en Remaco gevestigd. In dit 
gebouw konden advertentiecampagnes voor binnen- en buitenland ont-
worpen worden, maar ook alle mogelijke drukwerken, affiches, ontwerpen 
voor etalages en reclamefilms. De bedoeling hiervan was volgens Grollen-
berg: ‘dat wij, met ‘t oog op ons eigen belang, nooit eenzijdig behoeven 
te adviseeren. Wij beschikken practisch over alle reclame-media, en bij 
de budget-verdeeling hebben wij geen persoonlijk voorkeur, maar kun-
nen ons uitsluitend laten leiden door de zakelijke belangen van den cliënt’ 
(Wilson, december 1936, pp. 3025-3026).

De leiding van De la Mar

Vanaf het moment dat het advertentiebureau De la Mar in 1915 omge-
vormd werd tot een naamloze vennootschap, werd W.A. Grollenberg de 
belangrijke man van het bedrijf. Naast zijn functie als directeur van het 
advertentiebureau was hij betrokken bij alle nevenactiviteiten, soms als 
directeur, meestal als commissaris.

Willem Antoon Grollenberg werd op 13 oktober 1887 in Uden 
(Noord-Brabant) geboren als zoon van een kandidaat-notaris in een gezin 
met vijf kinderen. Zijn vader werd later notaris in Oud-Gastel en in Box-
meer. De zoons werden naar een kostschool gestuurd. Het lag in de lijn 
van de verwachting dat Willem evenals zijn vader notaris zou worden. 
Er waren veel ambtenaren en advocaten in de familie. Willem ging ech-
ter naar de handelsschool van het Bisschoppelijk College in Roermond. 
Daarna volgde hij een studie in de gemeenteadministratie die kon leiden 
tot het burgemeesterschap. Grollenberg was in Limburg één van de weini-
gen die het middelbaar examen staatsinrichting aflegde. Eerst was hij aan 
de gemeentesecretarie van Heerlen verbonden. Korte tijd voor de Eerste 
Wereldoorlog trouwde hij met de pleegdochter van Abraham de la Mar. 
Hij was toen 25 jaar oud. In 1912 werd hij secretaris van de gemeente 
Meerssen, met een wedde van vijfhonderd gulden per jaar. 

Het levendige, het creatieve en het steeds afwisselende werk van het 
reclamevak trok Grollenberg echter meer aan dan het ambtelijke bestaan. 
Op 1 oktober 1913 zond A. de la Mar Azn. het volgende briefje aan zijn 
cliënten: ‘Hiermeede heb ik de eer U voor te stellen den Heer W.A. Grol-
lenberg, wiens fotografische portret, waaronder zijn handteekening, U 
hiernevens vindt en die als deelgenoot van mijn advertentiezaken is 
ingetreden’ (Sartory, 1955, p. 27). Grollenberg werd door Karel Sartory 
getypeerd als iemand die geloofde in de prestaties van het individu. Dit 
in tegenstelling tot zijn schoonvader Abraham de la Mar die volgens Sar-
tory als een Romeinse imperator regeerde. Grollenberg heeft het vak in 
de praktijk geleerd. Zijn praktische kennis van handel en nijverheid was 
eigenlijk nihil. Grollenberg had het gevoel dat het vak een grote toekomst 
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had. Hij zag in dat goede medewerkers daarbij van groot belang waren. 
In 1915 wist Grollenberg de woede van De Telegraaf op te wekken. Men-

sen op de beurs bleken eerder te beschikken over Amerikaanse koersno-
teringen dan De Telegraaf. Duidelijk werd dat de Nederlandse agent van 
Reuter, De la Mar, en ‘een zekere Grollenberg’ erachter zaten. De Telegraaf 
nam zich voor een einde te maken aan deze ‘schandalige praktijken’. Daar-
bij kwam aan het licht dat De Telegraaf van Reuter geen koersen recht-
streeks vanuit Londen ontving (Van der Molen, 3 oktober 1962). Het 
Britse Ministerie van Oorlog had de van oudsher aan het Nederlandsch 
Telegraaf Agentschap (NTA) van De la Mar gegunde Nederlandsche Reu-
terdienst van Londen afgesneden. Gezien de neutrale status van Nederland 
stond de directie van NTA er echter op, zowel telegrammen van Reuter 
als van Wolff ’s Telegraphen-Bureau (WTB) door te geven. Daarom leverde 
NTA, met een beroep op de bestaande overeenkomst met betrekking tot 
nieuwsuitwisseling tussen de wereldpersbureaus, de Nederlandsche kran-
ten een deel van de WTB-berichten als Reuter berichtgeving (Baggerman 
& Hemels, 1985; Hemels, 2010). Het in Berlijn gevestigde bureau WTB 
ontving de Amerikaanse beurskoersen wel en gaf deze door aan Reuter 
in Amsterdam. Terwijl de hoofdvestiging van Reuter uit Londen geen 
nieuws meer leverde, organiseerde Grollenberg een particuliere nieuws-
voorziening van Amerikaanse koersen, die tegen kostprijs verstrekt werden. 
Alle grote banken en effectenhandelaren waren erop geabonneerd. Vol-
gens Grollenberg zou zijn bemoeienis bij de doorgifte van beurskoersen 
de verschillende partijen aan het oog van de dagbladen ontsnapt zijn (Van 
der Molen, 3 oktober 1962). Dit was echter niet het geval. Het Entente-
gezinde dagblad De Telegraaf bracht aan het licht dat deze voor de financiële 
wereld belangrijke data aan banken en effectenhandelaren met een abon-
nement op deze NTA-dienst werden geleverd. Door de onthulling van De 
Telegraaf met het karakter van een klacht in de publieke opinie, ontstond 
de indruk dat het aangeklaagde persbureau koste wat het kost munt wilde 
slaan uit de door de oorlogsomstandigheden ontstane situatie. De eigenzin-
nige opstelling ten opzichte van Reuter legde NTA geen windeieren. Het 
bleef zowel Duitse WTB-Telegrammen als Reuter-telegrammen aanbie-
den (Baggerman & Hemels, pp. 41-43, 1985; Hemels, 2010, pp. 87-90).

Vanaf 1924 was Grollenberg de enige directeur van De la Mar. Hij wist 
het bedrijf uit te bouwen tot het grootste reclamebedrijf van Nederland 
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vóór 1940.99 
Het advertentiebureau De la Mar van vóór 1940 zou betiteld kun-

nen worden als een familiebedrijf. Diverse familieleden van De la Mar en 
Grollenberg bezaten aandelen en waren commissaris of procuratiehouder. 
Tot in de jaren dertig kwam alleen C.P.M. Schlick100 van buiten, daarna 
veranderde dit. De familieleden stierven de een na de ander en werden 
opgevolgd door niet-familieleden. De aandelen bleven wel grotendeels in 
het bezit van de familie. Tegen het einde van de jaren dertig werden de 
katholieke politici C.P.M. Romme en L.G. Kortenhorst commissaris van 
het advertentiebureau. 

Het sterke aandeel van de familieleden in het advertentiebedrijf gold 
niet voor de overige activiteiten waar W.A. Grollenberg bij betrokken 
was. Bij de aanverwante bedrijven duiken in wisselende samenstelling wel 
voortdurend dezelfde namen op, veelal aangevuld met enkele nieuwe per-
sonen. Het gaat hierbij om J. Smit, G.H. de Marez Oyens, J.W. Lucas (van 
De Spaarnestad), C.P.M. Romme, J.H.E. Asberg, D.P. Out, N.M. van der 
Roer en G.W.F. Grollenberg-Roghe. Opvallend is dat het bedrijf niet een 
Portugees-Joodse inslag maar een sterk katholieke karakter kreeg (Griep & 
Houtte, 1980). Vanaf 1931 werden politici in de raad van commissarissen 
opgenomen. Deze omslag begon na een kortstondig commissariaat van de 
liberaal M.W.F. Treub met katholieke Romme in de APU.

Bij de oprichting van APU benoemde Grollenberg Romme, zijn buur-
man in Amsterdam, tot commissaris, niet alleen van APU, maar ook van 
vrijwel alle dochtermaatschappijen. Romme werd verder aangetrokken 
als advocaat van de familie. Grollenberg was, sinds Romme in de Richard 
Wagnerstraat was komen te wonen, zijn buurman en via de kinderen Carla 
Romme en Treesje Grollenberg werd het eerste contact gelegd. Daaruit 
groeide een hechte vriendschap voor het leven. Toen Grollenberg in 1932 
APU oprichtte als holding van een aantal bedrijfjes waarvan het Adver-

99 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de medewerkers doorbetaald. ‘Alleen insiders 
weten’, aldus Karel Sartory, ‘dat de bodem van de kas te zien was.’ De la Mar ging na de 
oorlog al snel weer een rol van betekenis spelen. Vanaf 1 november 1962 ging Grollenberg 
op de leeftijd van 75 jaar met pensioen (Van der Molen, 3 oktober 1962, pp. 802-804). Bij 
zijn afscheid werd de W.A. Grollenberg-prijs in het leven geroepen. Deze prijs van twee-
duizend gulden zou elke twee jaar toegekend worden aan degene in Nederland die zich 
verdienstelijk had gemaakt voor de reclame. Verder werd hij tot erelid van de Vereniging van 
Erkende Advertentiebureaus benoemd (Revue der Reclame, 7 november 1962). Ook werd hij 
op het 25e reclamecongres dat op 14 en 15 november 1962 gehouden werd tot erelid van 
het Genootschap van Reclame benoemd. Hij werd bij de gelegenheid de ‘Grootmeester der 
Nederlandse reclame’ genoemd (Revue der Reclame Expres, 24 april 1963). Grollenberg werd 
in 1931 lid in de Orde van Oranje Nassau, in 1938 ridder in de Orde van Sint Gregorius en 
in 1957 commandeur in dezelfde orde. Jarenlang was Grollenberg bestuurslid van de VEA. 
Verder zette hij zich op katholiek sociaal terrein in. Hij was onder meer regent-secretaris 
van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en lid van het hoofdbestuur van het 
Hoger Onderwijsfonds. Grollenberg overleed op 19 oktober 1966 in Amsterdam (Sartory, 
19 oktober 1966; Revue der Reclame Expres, 16 oktober 1966).

100 Schlick (1870-1935) deed in 1888 zijn intrede in de journalistiek. Na redacteur van het 
Dagblad van Zuide-Holland en ’s-Gravenhage geweest te zijn, werd hij in 1892 (hoofd-) 
redacteur en op 1 januari 1925 tevens directeur van het Nederlandsch Telegraaf-Agentschap 
van Reuter (Hemels, 1983; Baggerman & Hemels, 1985).
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tentiebureau De La Mar en Remaco de belangrijkste waren, koos hij voor 
Romme als commissaris, zowel van de holding als van de dochteronder-
nemingen. Bij het begin van zijn ministerschap in 1937 heeft Romme 
alle commissariaten neergelegd. Eind 1938 kampte APU met zeer drin-
gende vraagstukken, waarbij juridische hulp van buiten geboden leek. Om 
ze op te lossen trok Grollenberg L.G. Kortenhorst op Romme’s stoel aan. 
Toen Romme na een kortstondig ministerschap in september 1939 terug-
keerde, voorlopig alleen als commissaris van APU, bleef Kortenhorst welis-
waar aan, maar hij verdween wel naar de achtergrond om daar samen met 
de andere commissarissen ‘mooi-weer-commissaris’ te spelen. Ze hoef-
den alleen maar op de jaarvergadering te verschijnen en te dineren, want 
Romme deed alles, aldus Bosmans (p. 359) in zijn biografie over Romme.

Romme trof in het najaar van 1939 bij APU een daverende ruzie aan 
tussen Grollenberg, de president-directeur van APU, en Joost Smit, de 
directeur van APU en van Remaco. De achtergrond ervan was de gang 
van zaken bij Remaco dat onder invloed van de crisis slecht rendeerde: 
reclameopdrachten waren steeds meer uitgebleven. Grollenberg betichtte 
Smit van gewaagde avonturen die niet alleen Remaco, maar de hele APU-
onderneming de das konden omdoen, terwijl de familie (hijzelf en zijn 
vrouw, maar ook kleinkinderen van Abraham de la Mar) er financieel van 
afhankelijk was. Hij wenste een einde te maken aan de praktijk, dat gel-
den van het wel florerende Advertentiebureau De la Mar werden over-
geheveld naar het noodlijdende Remaco. Tussen de twee bedrijven, zo 
vond hij, diende een volledige scheiding te worden aangebracht en Smit 
behoorde met de aan hem verknochte commissarissen G.H. de Marez 
Oyens, tevens president-commissaris van APU, en D.P. Out aan banden te 
worden gelegd. Begin 1939 had Grollenberg in overleg met Kortenhorst 
– en op de achtergrond ook met Romme, die toen dus helemaal los stond 
van APU – ervoor gezorgd dat de aandeelhouders, in meerderheid leden 
van de familie, meer grip kregen op de verrichtingen van de afzonder-
lijke dochtermaatschappijen. Begin 1940 regelde Romme de personele 
kwestie. Smit werd als directeur van APU ontslagen en kreeg bij Remaco 
een directeur naast zich in de persoon van W. Gerritsen, voorheen de 
bedrijfsleider die kort daarvoor nota bene door Smit was ontslagen. De 
Marez Oyens en Out werden uit het college van commissarissen gezet en 
Romme nam zelf het presidentschap op zich. Samen met hem vormden 
Kortenhorst, de vrouw van Grollenberg en kort daarop ook Grollenbergs 
schoonzoon dr. A.P.M. Verheugt voortaan het college. Romme liet zich 
tevens benoemen tot commissaris van de dochtermaatschappijen.

Voor het geld haalde Romme Grollenberg, volgens Bosmans (1991, p. 
359), niet uit de penarie. Buiten de normale vergoeding van het advoca-
tenwerk ontving hij in deze tijd aan commissarissenloon niet meer dan 
vijfhonderd à zevenhonderdvijftig gulden per jaar; tantième zat er niet 
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in. Dat zou later anders worden101. In 1939-1940 had hij Grollenberg in 
feite vriendendiensten bewezen. Deze vriendschap heeft Romme in één 
opzicht duur moeten betalen, want in het eerste bezettingsjaar raakte hij 
betrokken bij een affaire die hem voor de rest van zijn leven zou ach-
tervolgen. Het betreft de verkoop van Remaco aan de Duitse firma Ala 
Anzeigen AG in Berlijn. Eind mei 1940, een paar weken na het begin van 
de bezetting dus, kwamen de onderhandelingen tussen APU en Ala over 
de verkoop van Remaco op gang. Dat gebeurde achter de rug van direc-
teur Smit om. Smit had Remaco zelf willen kopen en daarvoor via een 
tussenpersoon al veel eerder de besprekingen met Grollenberg geopend, 
maar deze wilde niet aan hem verkopen. Toen Smit er achter kwam dat 
Grollenberg met anderen zaken aan het doen was, werd hij zo kwaad dat 
hij opstapte. Grollenberg heeft er geen traan om gelaten. 

Met betrekking tot de omzetten van Nederlandse reclamebureaus werden 
doorgaans geen cijfers bekendgemaakt. Grollenberg maakte hierop pas een 
uitzondering bij zijn afscheidsinterview met Van der Molen in Revue der 
Reclame van 3 oktober 1962 (pp. 802-805). Hij vermeldde de in onder-
staand overzicht opgenomen jaaromzetten:

Jaar bedragen (in guldens)
1884: 8.300 
1895: 81.000 
1900: 183.000
1910: 411.000
1920: 674.520
1962: 27.360.000
1963: 28.000.000102

Uit de cijfers blijkt dat De la Mar tot 1920 zeer succesvol was. Over de 
groei daarna tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn geen gegevens beschik-
baar. H.F.L. Horstmanshof gaf in een interview bij zijn vijftigjarig jubi-
leum bij Intermarco aan dat de groei van De la Mar vóór 1940 vooral rond 
1935-1936 plaatsvond. Over het aantal medewerkers zijn ook betrekkelijk 
weinig data bekend. In 1924, toen Horstmanshof bij De la Mar in dienst 

101 De aan Romme betaalde bedragen kunnen wel gerelativeerd worden, want de doorsnee 
Nederlander verdiende in 1938 nominaal 346 gulden en in 1939 nominaal 375 gulden. 
Deze bedragen waren voor belastingen (Keesing, 1947, p. 254). De schadeloosstelling van 
een lid van de Tweede kamer bedroeg 4.500 gulden in 1938 (Beishuizen & Werkman, 1980, 
pp. 98-99).

102 De cijfers van met betrekking tot 1962 en 1963 zijn afkomstig uit de Revue der Reclame 
Expres van 25 maart 1964, p. E23. De cijfers zijn gebaseerd op een opgave aan het Ameri-
kaanse vakblad Advertising Age van 2 maart 1964. In 1963 zou Prad het grootste bureau in 
Nederland zijn met een omzet van 32 miljoen gulden. In 1962 zou Prad met een omzet van 
28 miljoen gulden ook al het grootste bureau van Nederland zijn. In beide jaren was De la 
Mar tweede qua omzet. De la Mar was vanaf 1960 onderdeel van de Intermarco-groep. De 
omzet van de groep bedroeg in 1963 86 miljoen gulden. Prad had in 1962 en 1963 180 per-
soneelsleden. De la Mar had toen 147 personeelsleden.
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kwam, had het advertentiebureau vijf à zes medewerkers103; dit waren er in 
1930 ongeveer dertig104 en in 1938 ongeveer twee- en zeventig.105 In 1962 
was het aantal personeelsleden verder gestegen tot 147.106

Over het feitelijk functioneren en de interne verhoudingen van De la 
Mar zijn we, na de voorgaande paragrafen over De la Mar, die aspecten uit 
de interne en externe structuur van het bureau behandelden, nog niet veel 
te weten gekomen. Interviews met voormalige werknemers bieden enige 
uitkomst. Sommige (voormalige) medewerkers van De la Mar zijn in het 
verleden geïnterviewd. Zo zijn er interviews beschikbaar met Karel Sar-
tory, Joost Smit en Maurits Aronson. 

7.6 karel sartory, Joost smit en maurits aronson van de la mar

Karel Sartory

Karel Sartory (17 januari 1906 – 30 november 
1981) (Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper, 
1990, p. 15) was in 1931 bij De la Mar geko-
men, en wel als derde man op de creatieve 
afdeling van het bureau. Hij was toen 25 jaar 
oud. Sartory wordt wel beschouwd als één 
van de grootste tekstschrijvers die Neder-
land ooit heeft gekend. Hij groeide op in een 
echte volksbuurt, de oude diamantbuurt aan 
het Oosterpark in Amsterdam waarmee hij 
zich gedurende zijn hele leven verwant bleef 
voelen. Zijn vader, ‘de kleinste werkgever in 
de diamantbranche’, was socialist, en zelfs nog 
betrokken geweest bij de oprichting van de 
SDAP (Kuitenbrouwer, 22 augustus 1981). 
Dit heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen, 
dat ook de zoon links ging stemmen. Deze 
vond dat reclame maken en politiek bedrijven 
gescheiden diende te worden. Sartory zei hierover: ‘Kijk, reclame is wel 
eens omschreven als een evil wheel in an evil machine. Dat is ook zo als 
je bij Philips werkt aan raketten. Daar kun je niet voor wezen. Maar je 
kunt proberen reclame zo netjes mogelijk te doen’ (Helsdingen, novem-
ber 1980, pp. 14-17). Sartory heeft de HBS doorlopen en daarna voor een 
‘Bachelorship of Science’ gestudeerd. In Londen heeft hij hiervoor met 
succes examen gedaan. Verder heeft hij een schriftelijk cursus mechanica 
en een avondstudie aan de Academie voor Beeldende Kunst in Amsterdam 

103 MMD/Ariadne, 31 oktober 1974, p. 2.
104 Schatting op basis van de personen die genoemd worden in het herdenkingsboek van De la 

Mar: NN, Een halve eeuw advertentiebureau (1930). Er waren waarschijnlijk ook nog freelance 
medewerkers aan De la Mar verbonden. Wladimir Bielkine was er één van.

105 Revue der Reclame, april 1938.
106 Revue der Reclame Expres, 25 maart 1964, p. E23.

Karel Sartory (1906-1981) copywriter bij De 
la Mar. De foto werd gepubliceerd in Ariad-
ne, 4 april 1965 (p. 354).
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gevolgd. Hij kwam hier in conflict met de naar zijn mening te conserva-
tieve docenten en vertrok. Aanvankelijk wilde hij de technische kant op. 
Hij werkte bij AEG en bij de elektrotechnische maatschappij Weco. Bij dat 
laatste bedrijf werd hij met technische reclame belast. Deze firma van de 
gebroeders Biedermann deed ook in film en richtte de Cinetonestudio op. 
Sartory is ook nog een tijdje ‘reiziger’ in schoenen geweest. Verder schreef 
hij korte verhalen die in het sociaal-democratische dagblad Het Volk, het 
liberale Algemeen Handelsblad en (na de Tweede Wereldoorlog) in Elseviers 
Weekblad geplaatst werden (Schreurs, 08 juni 2009). 

Ervaring in het vak had Sartory niet, toen hij bij De La Mar sollici-
teerde. Palm nam hem in het geheim aan. ‘Er mochten geen onkosten 
gemaakt worden.’ De indiensttreding ging in de woorden van Sartory 
als volgt: ‘Palm was toen direkteur voor Indië, die behandelde de Indi-
sche zaken van hier… Er stond een advertentie in de krant “derde man 
gevraagd op studio”. Meneer Palm ontving mij of ik proefwerk wilde 
maken. Zei, er zit er één op de studio, meneer Damas Hoogendijk, en 
er komt er één van Philips, meneer Werner. Palm gaf mij iets mee voor 
Camel en voor Stetson hoeden. Nou was ik gewend in die crisistijd om 
verschrikkelijk hard te werken, maar dat was op dat bureau helemaal niet 
nodig. (…) Palm zei nou daar zul je wel een maand over moeten piekeren. 
Gevolg was, omdat ik zo slordig ben, dat ik bij Dubois zoals gewoonlijk 
naar het biljarten zat te kijken en me plotseling inviel dat ik de andere dag 
naar Palm moest. Heb ik papier van dat café genomen en aan de leestafel 
die teksten gemaakt. Zat nog vol biervlekken en die Werner van Philips 
die had zo’n mooie gouden presentatiemap en daar is toen die biervlek-
troep van mij ingegaan. Maar ze vonden het wel goed…’

De manier van werken in die tijd hield in dat de studioman de kopregel 
kreeg en alleen maar behoefde te tekenen en de copywriter de ideeën aan 
droeg (Jansen, 13 oktober 1977, pp. 9-13). Hierin ging Sartory soms erg 
ver: ‘Ik maakte wel eens een tekst, dat de man van de studio, de lay-out 
man, belde en zei: ik kan er niets mee doen. Je hebt zelf al alles gedaan. 
Dan maakte ik de schetsen veel te mooi en te uitvoerig. Dat was hinderlijk 
voor de mensen. Je bedierf er de tekenaars mee. Daarom maakte ik later 
alleen maar wat krabbels.’ Aldus Sartory. Hij gaf ‘illusionist’ als beroep op 
als hem ernaar gevraagd werd. Hij zei hierover: ‘Copywriter dat begreep 
toch niemand’ (Helsdingen, november 1980, pp. 14-17).

Campagne-opdrachten nam Sartory liefst alleen aan onder de voor-
waarde dat hij toegang tot de fabriek kreeg: ‘Dat was toen nogal ongebrui-
kelijk en de meeste fabrikanten verzetten zich er tegen. Zo’n plotselinge 
pottekijker vonden ze maar niks, maar ik deed er bijna altijd mijn inspi-
ratie op.’ Hij zei hierover: ‘De beste Amerikaanse copywriter, Claude 
Hopkins, schreef al dat hij geen campagne voor Steinway-vleugels kon 
maken omdat hij niemand kende die er een had. En zo denk ik ook over’ 
(Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper, 1990, p. 20). 

Dat bleek bijvoorbeeld bij de campagne voor Beva-overalls. Sartory zei 
hierover: ‘Zij maakten werkkleding en wij zouden iets voor de overalls 
doen. Ik liep dus met die direkteur, Bendien heette hij, door de fabriek. 
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“Er is echt niets te zien hoor meneer Sartory”, zei hij alsmaar. Toen zag 
ik ineens dat ze met drie naalden tegelijk naaiden, de hoofdnaden wer-
den driedubbel gestikt. Ik informeerde naar die machines, waarop Bendien 
vertelde dat hij de enige in Nederland was die ze gebruikte. Toen maakte 
ik een campagne met de slagzin: “Beva, Drie Dubbel Sterk”. Dat was een 
succes, die overalls werden goed verkocht. Die Bendien was daar zelf nooit 
opgekomen omdat het voor hem vanzelfsprekend was. Sindsdien ging ik 
altijd eerst de fabriek in voor ik begon’ (Amsterdam, Ferrée, Hemels & 
Kuyper, 1990, p. 22).

Sartory maakte snel carrière bij De la Mar. Ruim tien jaar na zijn 
indiensttreding werd hij creatief directeur. Een belangrijke reden hier-
voor was het feit dat hij een van de grootste klanten (Philips) ervan wist 
te weerhouden weg te gaan. Philips was volgens Sartory ontevreden over 
de geleverde teksten: ‘Er mankeerde iets aan die Philips-teksten. Radio’s 
en dergelijke waren in de jaren dertig nog iets bijzonders en de consu-
ment wist nog niet, zoals tegenwoordig, wat voor eisen hij aan electrische 
apparaten moest stellen, dus de copywriters hadden geen houvast.’ Met 
zijn technische opleiding kwam Sartory als geroepen en al snel schreef hij 
vrijwel alle Philips-teksten hierover. Ook in dit geval vond hij zijn inspi-
ratie in de fabriek en ineens begonnen technische termen als Bi-Arlita, 
Decalumen en Octode Menglamp, in Philips-advertenties op te duiken. 
‘Dit beviel de Philips mensen wel’, aldus Sartory.

Sartory’s bezoeken aan de productiehallen waarvoor hij van de Phi-
lips-directie na enige tijd een speciaal pasje kreeg, hadden soms curieuze 
gevolgen: ‘Ze hadden een nieuw type circuit ontwikkeld voor in een radio 
die ze gingen uitbrengen. Maar ik zag niet zoveel in die proposition, ik 
had gemerkt dat het de mensen niet zo veel zei. Toen ik in de fabriek het 
chassis van zo’n nieuw ding bekeek zag ik dat er middenin een stel grote 
goudkleurige buizen stond. Toen bedacht ik: Het Gouden Hart van uw 
Philips Radio.’ De buizen bleken echter niet goud- maar zilverkleurig te 
zijn. ‘Toen heeft iemand voorgesteld om die buizen dan maar goudkleurig 
te laten overspuiten, en die Philipsmensen waren zo gecharmeerd van dat 
Goudenhart dat ze akkoord gingen’ (Kuitenbrouwer, 22 augustus 1981).

Sartory ging in de interviews ook in op zijn collega’s. Over hen zij hij: 
‘Ik heb er (bij De la Mar) samengewerkt met Aronson, Joost Smit, Palm. 
Smit wist wel iets van reclame af. Die kwam van Philips. Hij was ver-
schrikkelijk dictatoriaal. Hoewel ie goed met personeel om kon gaan. 
Palm was een echte marketingman. Een geboren reiziger in sigaren. 
Hij was de vertrouweling van de klant. Niet op reclamegebied maar op 
bedrijfseconomisch gebied. Aronson kwam van het Nederlandse reclame-
bureau Jurgens. Hij was daar lay-out man. Als je ergens reclame wilde leren 
maken dan was het daar. Die hadden toen al, ver voor de oorlog, een hele 
eigen onderzoeksstaf. Toen ik bij De la Mar kwam, was Aronson er studio-
chef. Hij was de beste. Daar kan ook nu nog geen art director tegen op. Hij 
was de grote man in de reclame.’

De bureaus konden volgens Sartory voor de Tweede Wereldoor-
log veel duidelijker herkend worden dan erna. ‘Ze hadden allemaal hun 
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eigen gezicht. Er werkte allround mensen. De leiding had het creatieve 
deel, de tekstschrijver. Die bepaalde het thema. De chef studio bepaalde 
de stijl van het bureau. De optische stijl. Aronson was aanhanger van het 
toenmalige modernisme. Bauhaus.’ Volgens Sartory zijn alle grote bureaus 
in Nederland dankzij tekstschrijvers ontstaan. ‘Hij was the brains van het 
bureau. Nu heb je brain trusts’ (Helsdingen, 6 november 1980, pp. 14-17). 
De copywriters hadden volgens Sartory vroeger veel meer voeling met 
het publiek: ‘Het waren vaak ook hele gewone jongens. Damas Hogendijk, 
verreweg de beste copywriter in die dagen, werd ontdekt in een Haar-
lemse ijzerhandel. Er zaten ook wel meer ontwikkelde mensen in het vak, 
maar daar kwamen er veel van uit de journalistiek, of het vertegenwoordi-
gers vak’ (Kuitenbrouwer, 22 augustus 1981).

Karel Sartory was de man achter campagnes als ‘Laat den weg vrij’, 
‘Geef Nederland 40 miljoen opslag’ en Castella. Ook voor Verkade, Chief 
Whip (‘Op ieders lip’), Philips en de sigarenindustrie (‘De sigaar is weer 
aan de winnende hand’) ontwierp hij campagnes. De Mobil-oil-campagne 
uit 1938 met Eppo Doeve was volgens Grollenberg een memorabele cam-
pagne (NN, februari 1961, p. 1056). 

Over de directie van De la Mar onthulde Sartory het volgende: ‘Grol-
lenberg was financier. Hij had in de industrie veel invloed. Hij ging met 
de grote mensen heel gewoon om. (…) Grollenberg was een boezem-
vriend van Romme. Die had hem eigenlijk voorbestemd om gouver-
neur van Brabant te worden. Maar dat wilde Grollenberg niet. Ik kon erg 
goed met Romme opschieten. Geld heeft Romme nooit verdiend. Hij 
kreeg een kleine toelage, omdat het een vriend van de familie was. Maar 
hij had al die commissariaten omdat hij regeer wellustig was. Schelden 
deed hij nooit, al kon ie wel eens kwaad worden en schreeuwen, maar hij 
bleef goedmoedig. Op zich was hij best een wijze man. (…) Het onge-
luk met Romme was, dat hij mensen binnen bracht, die altijd mislukten. 
(…) Romme was eigenlijk geen katholiek in politieke zin. Hij was een 
Handelsbladlezer. Een liberaal. Dat was de andere commissaris ook, Treub’ 
(Helsdingen, 6 november 1980, pp. 14-17).

In 1929 raakte Eppo Doeve betrokken bij De la Mar. Zijn illustraties 
in Ceres, het studentenweekblad aan de Landbouw Hogeschool in Wage-
ningen was bij De la Mar opgevallen. In 1929 werd hij uitgenodigd voor 
een bezoek. Karel Sartory zei hierover: ‘Eppo’s entree was verbijsterend. 
Hij voorzag zich van een tekenpen en een vel wit karton en ontwikkelde 
in één lijn een jagersfiguur, aanleggend op een muis. Hij startte niet, zoals 
iedere tekenaar, bij de kop van de figuur, maar vertrok van een willekeurig 
punt, in het karton geprikt door een van de ontwerpers. Het beeld zag er 
zo zuiver en tijdloos uit, alsof het nu al was behandeld met antiroest. En de 
schetsen die de jonge Eppo meebracht, riepen vergelijkingen op met het 
werk van de kunstenaar Gulbranson, de grote karikaturist van “Simplicis-
simus”, het beroemde Duitse satirische blad van die dagen.’

De la Mar gaf Doeve een commerciële opdracht om een getekend sce-
nario te maken voor een film voor N.V. Philips. Later werd hem gevraagd 
striptekeningen te maken voor de introductie van een nieuw type 
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gloeilampen van Philips, bedoeld voor verkoop in het Nabije en Verre 
Oosten.107 In 1931 besloot Doeve zijn kandidaatsstudie tropische land-
bouwkunde tijdelijk af te breken, om deze nooit meer te hervatten. Hij 
tekende een contract met De la Mar, dat ook voorzag in een geregelde 
medewerking aan het reclamevaktijdschrift Meer Baet. Sartory vertelde 
over zijn samenwerking met Doeve: ‘Jarenlang hebben Eppo en ik samen 
getrokken door het reclameland van weleer en samen gedronken in alle 
spelonken van het oude Amsterdam. Doeve was een onbetrouwbaar genie. 
Zijn tekentafel in zijn kamer bij De la Mar bleef dagenlang onbezet. Maar 
steeds keerde hij weer terug met staaltjes van een bijna griezelig illustratief 
vernuft. Hij nam de visualisatie waar van veel van mijn teksten. Immer 
voelde ik mij dan als een opperman die stenen van kalk aandraagt voor 
een bouwwerk dat de opperman zelf in geen duizend jaar zou kunnen 
optrekken.’ 

In de reclamewereld leeft de herinnering aan de tekenaar Doeve van 
de jaren dertig nog voort. Voor hem scheen geen enkele grafische tech-
niek grenzen te hebben. In de ‘scraper’-techniek, waarbij een laklaag 
wordt uitgekrast met een burijn, benaderde Doeve, volgens Sartory ‘de 
talenten van een kunstenaar Poulton, beroemd om zijn werk voor Johnnie 
Walkers’s Whisky’. De airbrush-techniek, het hanteren van de miniverf-
spuit, beheerste Doeve meteen, ofschoon dat toen met een ‘monsterachtig 
groot machien’ haast onbegonnen werk was. Doeve leek geknipt voor de 
reclame. Zijn Platen van de Maand in het blad Meer Baet werden beroemd. 
Ze leidden ook tot opdrachten voor wandschilderingen (in het Astoria-
gebouw en de ontvangsthal van De la Mar) en tot wekelijkse spotprenten 
en illustraties in De Groene Amsterdammer. Sartory stelde: ‘Politieke gedre-
venheid kende Eppo niet, geen haat, geen woede, geen verachting’ (Huys-
kens, 1982, pp. 9-33).

Karel Sartory liet zich ooit ontvallen dat hij eigenlijk liever ingenieur 
had willen worden. ‘Bouw je een brug’, zo zei hij, ‘dan staat er een brug. 
Als ik nu wat schrijf liggen morgen de haringkoppen d’r in. D’r blijft niks’ 
(Jansen, 13 oktober 1977, pp. 9-13). Zijn hang naar techniek blijkt ook uit 
het feit dat hij graag op zijn zolder werkte: die vol stond met technische 
apparaten. In 1965 nam Sartory afscheid van De la Mar. Naar zijn eigen 
zeggen, omdat zijn maatschappijbeeld veranderd was en hij niet meer zo 
goed tegen ‘dat vergaderen’ kon. Sartory zei hierover: ‘…creatief dat kan 
je niet meer met bespreken doen!’ (Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper, 
1990, pp. 15-17). 

Maurits Aronson kon het werk van Karel Sartory wel waarderen. Hij 
typeerde hem tegenover Rogier Proper in het in memoriam bij het over-
lijden van Sartory in NRC Handelsblad van 7 december 1981 als volgt: 
‘Ik denk dat het knappe van Sartory was dat hij een nieuwe manier 

107 Volgens Doeve was dit niet zijn eerste reclameopdracht. Op zestienjarige leeftijd (1923) had 
hij in zijn geboorteplaats Bandung van de directeur van het Universal Filmconcern (Frans 
Buse) al de opdracht gekregen een twaalftal wandpanelen, bestemd voor de hal van de Elita 
bioscoop, toen daar de film Fredericus Rex draaide, te schilderen (Revue der Reclame van mei 
1959, p. 267).
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van reclame maken heeft ontwikkeld zonder alle mogelijke -gogen en 
-logen en onderzoeksbureaus, waar ze tegenwoordig mee werken. Hij 
kon tot die prestaties komen, omdat die hem niet voor de voeten heb-
ben gelopen.’ Een andere collega, Fred Canté, zei in hetzelfde in memo-
riam over hem: ‘Aan één kant leek hij heel schichtig voor mensen en 
werkte hij zeer teruggetrokken. Hij hield niet van werken in een groep. 
Maar aan de andere kant kon hij snel en goed communiceren met men-
sen’ (Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper 1990, pp. 15-17). Henk Vet-
tewinkel typeerde Karel Sartory in antwoord op de vraag hoe zijn tijd bij 
De la Mar was geweest, zo: ‘Ik zat samen met Karel Sartory. Altijd midden 
in ‘n puinhoop. Karel kon niet organiseren, dat deed ik voor hem. Maar 
een begenadigd tekstschrijver. Ging achter zijn schrijfmachine zitten en 
knalde binnen een paar minuten een tekst eruit. Later begreep ik dat ‘t 
hem niet zomaar aanwoei. Hij liep dagen lang om de hete brei heen, voor 
hij toesloeg’ (Van Bakel, 18 december, 1974, pp. 28-32). Sartory was nog 
een tekstschrijver van de oude stempel, die gewend was zelfstandig te wer-
ken. In de jaren zestig van de voorbije eeuw werden de account teams in 
Nederland populair. 

In de rouwbrief bij het overlijden van Sartory werd nog één keer een 
samenvatting van zijn verdiensten gegeven. Er stond in: ‘ex-directeur van 
het Reclame-adviesbureau Intermarco, voorheen Delamar, adviseur van 
Publex Affichereclame, ex-adviseur van de Hartstichting, Erelid Sectie 
Reclameconsulenten, Genootschap voor Reclame, Eredoctor in de Com-
merciële Wetenschappen van the London Institute for Applied Research.’ 
Bloemen hoefden niet, liever geld voor Greenpeace of Amnesty Internati-
onal (Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper, 1990, p. 26).

Joost Smit

Joost Smit was als reclamechef bij Philips begonnen. In 1932 werd hij 
directeur bij De la Mar. In 1940 begon hij voor zichzelf. Na de Tweede 
Wereldoorlog richtte hij het reclamebureau Smits op. Smit wilde voor 
zichzelf beginnen, omdat hij een conflict had met Grollenberg (‘Ome 
Willem’), ‘over het management van de zaak’. Aan het einde van de jaren 
dertig werd hij ingeschakeld bij De la Mar Indië. Volgens Smit verloor 
men daar ‘geld als water. (…) Ja, er was van Holland uit slecht manage-
ment, dáár zat een voortreffelijke direkteur Terlaag. Toen ben ik naar Indië 
gegaan, een jaar gebleven. Van een verliesgevend bureau – 50 duizend per 
jaar – een zeer behoorlijk renderende zaak gemaakt. (…) Terug uit Indië 
er op mijn ouwe plaats gaan zitten, dat ging niet meer. Er was toen een 
conflict, gezagscrisis, tussen Grollenberg en mij.’ Verder laat Smit doorsche-
meren moeite gehad te hebben met het katholiek zijn van Grollenberg. 
Hij was zelf niet katholiek. ‘De stoot is geweest dat hij naast mij een man 
benoemde die secretaris was van Spaarnestad – strikt katholiek concern’. 
Duidelijk was dat Smit met deze man, Asberg, ook niet kon opschieten. 
Smit liet wel blijken dat naast zijn zakelijke inzicht zijn grote mensenken-
nis de belangrijkste verdienste van Grollenberg was. Grollenberg zou veel 
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mensen privé kennen, met wie hij dan later tot een zakelijke relatie wist 
te komen. Dat zo’n persoonlijke relatie belangrijk was, blijkt ook uit de 
gevolgen van zijn vertrek bij De la Mar. Smit nam namelijk verschillende 
cliënten (Maggie, Shell-olie) mee naar zijn eigen bureau na zijn breuk met 
De la Mar (Jansen, 28 april 1977, pp. 9-13).

Maurits Aronson

Maurits Aronson (1903-1989) kwam eerder dan Sartory en Smit bij De la 
Mar en vertrok er ook eerder. Hij kwam naar eigen zeggen als volgt in de 
reclame terecht: ‘Mijn hele leven hangt samen met toeval en geluk (en ook 
wel ongeluk hoor). Ik was bij Hiroch, om het modevak te leren. Toen was 
ik achttien. Er was een chef-etaleren Jacques Mot, die wou tekenen leren. 
Hij kon helemaal niet tekenen, maar hij wilde schetsen kunnen maken om 
jongens, die onder hem werkten, te kunnen laten zien hoe ze ‘t moesten 
doen. Hij ging naar de Hendrik de Keyzer-
school, op de Brouwersgracht helemaal. Een 
avondschool. Ik kon een beetje tekenen, van 
nature, en vroeg Jacques of ik niet met hem 
mee mocht. Jacques zei dat ik dat aan de direk-
teur, meneer Feith, moest vragen. Die woonde 
in de Van Baerlestraat. Daar ben ik naar toege-
gaan. Ik werd toegelaten. Ik heb er drie jaar vijf 
avonden in de week gestaan, van zeven tot half 
elf. Toen zag ik een advertentie van het Neder-
landsch Reclamebureau v/h Julius Dickhout jr. 
Dat was van Jurgens, Oss. Ik was een jaar of 
twintig, het was in ‘23. Die hadden in een malle 
bui dat buitenreclamebureau Julius Dickhout 
gekocht.108 Ze zaten in een gebouw aan het 
Rokin, waar ook het Nederlands Vrachtkan-
toor was gevestigd, een scheepvaartlijn van Jur-
gens. Daar zat als baas een meneer Kelder, een 
gentleman, die hoorde in de reclame helemaal 
niet thuis. Ze hebben echter gezegd, wordt jij 
maar tevens direkteur van het reclamebureau. 
(…) Het gebouw werd overgenomen door De 
la Mar. Die wou die buitenreclame erbij heb-
ben. Jurgens wou er vanaf. Ze zagen me daar een beetje zitten tekenen. Ze 
hadden geen tekenaars. Ze vroegen of ik voor ze wilde werken. Ik ben 
begonnen met kleine dingetjes, zulke advertentietjes voor Antonio sigaren 
van Maurits Azijnman in Den Bosch. Dat was een schmadde Jood. Bijna 
alles was katholiek bij De la Mar, veel van de klanten, personeel en al. 
Behalve ik en nog een paar jongens’ (Blankenstein, 17 juli 1982, pp. 25-29).

108 Aronson geeft hier een andere lezing dan Schlick in het herdenkingsboek van De la Mar 
(NN, 1930) over de wijze waarop het bureau Julius Dickhout bij De la Mar gekomen is.

Affiche voor het advertentiebureau De la 
Mar getekend door Maurits Aronson. Het af-
fiche werd gepubliceerd in De Reclame van 
maart 1928 (p. 115).
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Bij Remaco heeft Aronson behalve affiches ook films gemaakt, zo blijkt 
uit het volgende relaas. ‘Ik ben de eerste Nederlander die tekenfilms 
heeft gemaakt! Tien jaar vóór Joop Geesink. Dat was bij Remaco voordat 
ik bij De la Mar was. Ik ben er in ‘28 tijdens de Olympische spelen mee 
opgehouden. Het was van ‘26 tot in ‘28. Ik had het geleerd van een Belg, 
Débels. (…) Ik heb destijds een timmerman, Jan van Amsterdam heette 
die, een tructafel laten timmeren. (50 gulden) (…) Ik had een tweede-
hands Erneman camera gekocht voor ƒ 75,-. Die had ik bij Pathé laten 
verbouwen. Ik moest elk plaatje met de hand draaien, het licht bewoog 
dus ook. Als ik het in de bioscoop zag hield ik mijn handen voor m’n 
ogen, ik schaamde me rot. Maar iedereen vond het geweldig. De eerste 
die ik gemaakt had was full-animation, acht tekeningen voor elke stap. Dat 
was voor Philips lampen. Je kreeg 300 gulden voor zo’n ding, daar zat ik 
dus maanden op te werken, dag- en nacht. Mijn moeder stond ’s nachts op 
om koffie te zetten, anders viel ik in slaap. De eerste kopie moest ik ook 
nog zelf betalen. De tweede film heb ik in een poppenkast laten spelen, dat 
gaat gemakkelijker. De derde heb ik table-top gemaakt, nog gemakkelij-
ker dacht ik. Dat was in ‘28, tijdens de Olympische spelen. Voor Heinèken’ 
(Blankenstein, 29 juli 1982, p. 14). De filmpjes die Aronson maakte, waren 
ongeveer zestig meter lang. Hij kreeg er driehonderd gulden per stuk 
voor. Toch had hij er geen zin in om ermee door te gaan, zo verklaarde 
hij. ‘Toen ik de derde klaar had heb ik mijn tructafel gesloopt. Joost Smit 
kwam net binnen. Wat doe je nou? Zei hij. Dat zie je toch, ik sloop de 
boel. Man je gooit je toekomst weg. Ja. Een toekomst in het gekkenhuis!’ 
(Ariadne, 6 april 1962, p. 349). Aldus Aronson in een terugblik.

Na een conflict met Smit over betalingen kwam Aronson bij De la Mar 
terecht (Blankenstein, 15 juli 1982). Hij is er twee jaar gebleven. ‘Cees 
Slewe zat er als tekstschrijver. Die was journalist geweest bij het Noord-
brabants Dagblad Het Huisgezin van Teulings in Den Bosch. (…) Slewe 
heeft Hoogendijk aangenomen. Dat was een fabuleuze tekstschrijver. 
Behalve dat-ie zo goed was als Sartory, ook werkelijk een literator. Hij was 
een protégé van Nolst Trénité, charivaris van de Groene. Sartory zat er, 
Doeve kwam binnenlopen. Na die twee jaar dacht ik bij mezelf: wat Grol-
lenberg kan, kan ik ook. (…) Met Hoogendijk ben ik Arc’ s begonnen. 
Waar later Palm bij is gekomen, die had ruzie gekregen bij De la Mar. En 
dat groeide zo verschrikkelijk, tot de moffen kwamen’ (Blankenstein, 17 
juli 1982, pp. 25-29). 

Maurits Aronson vertelde naar aanleiding van de toekenning van de 
Willem Grollenbergprijs in 1985 in een interview met Rudie Kagie van 
18 mei 1985 in Vrij Nederland over de oprichting van Arc’s nog het vol-
gende: ‘De crisisjaren bleken een geschikt moment om een eigen bureau 
te beginnen, paradoxaal genoeg omdat het bedrijfsleven het moeilijk 
had. De adverteerders waren geneigd te proberen of een geheel nieuwe 
reclame-aanpak de omzet zou doen stijgen. Toen we met Arc’s (Aronson 
& Compagnons) begonnen hadden we aan opdrachten geen gebrek. De 
moeilijkheid was alleen dat we niet erkend waren. Volgens de regels kon-
den alleen erkende bureaus in kranten en tijdschriften plaatsen. Zij kregen 
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vijftien procent provisie. Wij moesten alle plaatsingsopdrachten via hen 
laten lopen en hielden zelf maar vier procent over. De resterende elf pro-
cent staken zij in hun zak. Ik heb me suf gepiekerd over wat we daar aan 
konden doen. Ik ben toen eens met de AVRO gaan praten. In hun radio-
bode stonden nauwelijks advertenties alleen, maar kwart pagina’s voor 
zelfbouw pakketten, condensatoren en dergelijke. De mensen dachten dat 
Vogt die teksten zelf schreef. Hij kreeg verontwaardigde brieven waarin 
hem gevraagd werd hoe hij die rommel nu kon aanbevelen. Daaruit bleek 
dus dat die gidsen heel goed gelezen werden, de mensen lazen zo‘n blad 
echt uit overtuiging. Dat was nog in die tijd dat twee mensen die in een 
portiek naast elkaar woonden elkaar principieel niet groetten als de één 
lid van de AVRO en de ander lid van de VARA was. Ik kreeg het voor 
elkaar dat ik rechtstreeks, zonder tussenkomst van een ander bureau, in 
de radiobladen advertenties kon plaatsen tegen tien procent provisie – zes 
procent méér dan we gewoonlijk kregen.’ Aronson was daarmee de eerste 
die radiogidsen als advertentiemedium gebruikte. ‘Nou die omroepgidsen 
werden al spoedig hét medium voor ons. Arc’s is dankzij die advertenties 
enorm gegroeid en ook die bladen zijn mede dankzij ons groot geworden’ 
(Kagie, 18 mei 1985). 

Aan Grollenberg had Aronson ‘(…) niets anders dan de beste herinne-
ringen. Er wordt zoveel over die man gezegd. Hij deed niet gemakkelijk 
afstand van geld, dat is waar. Hij was ook erg rijk en dat heb je met rijke 
mensen’ (Blankenstein, 15 juli 1982). In een ander verband zei Aronson 
nog het volgende over zijn baas: ‘Grollenberg was de financier en zaken-
man. Grollenberg zat in de Katholieke Staatspartij, Romme was de com-
missaris, dus daar kon alles gearrangeerd worden. (…) Ik heb heel wat van 
‘m geleerd. Vooral hoe je op de financiën moet letten. Want dat was wel in 
orde bij hem. Ze hadden altijd verschrikkelijke reserves’ (Blankenstein, 29 
juli 1982, p. 14). 

Tot slot nog enkele opmerkingen over de biografische schetsen van Sar-
tory, Smit en Aronson. Ze bieden een venster op het verleden, doordat ze 
onder andere inzicht geven in hun vooropleiding, in de dagelijkse praktijk 
hun de werkzaamheden, in de omgang met hun klanten, in hun onder-
linge relaties, in de relaties met hun leidinggevenden en in hun overwe-
gingen om voor zichzelf te beginnen. 

Sartory is De la Mar gedurende zijn gehele loopbaan trouw gebleven, 
terwijl Smit en Aronson voor zichzelf begonnen. Bij Sartory en Aronson 
blijkt dat ze het vak zichzelf min of meer in de praktijk eigen gemaakt 
hebben, hoewel Sartory wel een voortgezette opleiding had toen hij bij 
De la Mar kwam.

Uit de ontboezemingen van Sartory blijkt dat hij graag zelfstandig 
werkte. Hij ging daarin soms zover dat hij al schetsen maakte bij zijn recla-
meteksten. Voor hem waren directe contacten met de klanten van De la 
Mar van groot belang. Het kon soms tot verrassende inzichten leiden. Sar-
tory laat duidelijk blijken grote bewondering te hebben voor Eppo Doeve, 
zowel zakelijk als privé. Sartory leek in zijn manier van werken veel op de 
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Amerikaan Claude Hopkins, die hij als ‘de beste Amerikaanse copywriter’ 
typeerde (Amsterdam, Ferrée, Hemels & Kuyper, 1990, p. 20). Toen Sartory 
in 1965 afscheid van De la Mar nam, was de tijd van de ‘briljante’ eenlin-
gen voorbij. Het reclamebureau was een nieuwe fase ingegaan: teamwork 
werd het adagium. 

Smit, die met een conflict bij De la Mar vertrokken is, kon de men-
senkennis en het zakelijk instinkt van Grollenberg wel waarderen. Maar 
met het katholiek zijn van Grollenberg had hij wel moeite. Vooral het naast 
hem benoemen van de katholieke Asberg bleef hem dwars zitten. 

Aronson vertelt dat hij bij De la Mar terecht is gekomen, doordat De la 
Mar het Nederlansch Reclamebureau v/h Julius Dickhout jr. van de mar-
garine-fabrikant Anton Jurgens overnam. Hij hield zich er bezig met het 
vervaardigen van affiches en ook met films. Vol trots meldt hij, dat hij de 
eerste Nederlander zou zijn geweest die tekenfilms gemaakt heeft. Nadat 
Aronson het vak bij De la Mar afgekeken had, begon hij samen met twee 
collega’s van De la Mar voor zichzelf: de copywriter Hoogendijk en het 
zakelijk talent Palm. In het begin bleek dat niet mee te vallen, omdat ze 
niet erkend werden door de VEA. Arc’s, het bureau van de drie compag-
nons, ontdekte de radiobladen als advertentiemedium en dat bleek hun 
redding. Aan Grollenberg als financier en zakenman had Aronson goede 
herinneringen. 

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

De ontwikkeling van het reclamebureau in de Verenigde Staten, Duitsland 
en Nederland vertoont veel overeenkomsten. Een belangrijke overeen-
komst is de toegenomen aandacht van de reclametussenpersonen voor de 
inhoud van de reclameboodschappen. Een en ander ging gepaard met een 
toegenomen specialisering binnen de bureaus. De belangen van het recla-
mebureau en de opdrachtgever van de reclameboodschap, veelal een fabri-
kant van een merkartikel of een winkelier, vielen steeds meer met elkaar 
samen. De kern van het advertentiebureau werd in de voorgaande fase 
gevormd door de administratie. Met de opkomst van het reclamebureau 
verschoof het zwaartepunt binnen de bureaus naar een nieuw opgerichte 
creatieve afdeling die grotendeels bestond uit tekstschrijvers (copywriters) 
en reclamekunstenaars. De reclamekunstenaars werkten ook wel freelance 
voor de bureaus, als deze daar behoefte aan hadden. De leiding van de 
bureaus onderhield doorgaans het contact met de (potentiële) klanten. De 
tekstschrijvers werkten in deze fase in veel gevallen zelfstandig. Sommige 
tekstschrijvers, zoals Kennedy en Hopkins in de Verenigde Staten en Sar-
tory in Nederland, wisten een soort van sterstatus binnen de reclamewe-
reld te bereiken. Deze eerste generatie van tekstschrijvers had met elkaar 
gemeen dat ze een sterk ontwikkeld commercieel gevoel met schrijfta-
lent wist te verenigen. Een formele reclame opleiding hadden deze pio-
niers doorgaans niet genoten. Ze moesten zich het vak in de praktijk eigen 
maken. 
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Het bedrijfsmodel was in de drie landen identiek. De reclamebureaus wer-
den evenals de advertentiebureaus betaald uit de korting die de uitgevers 
van kranten en tijdschriften gaven aan de bureaus die de advertenties aan-
boden. De dienstverlening die van de bureaus verwacht werd, nam steeds 
meer toe. De klanten gingen steeds meer diensten vragen, zodat de bureaus 
minder over hielden van de door de media verleende korting. De tarieven 
gaven in alle drie landen regelmatig aanleiding tot discussie. Het tarief van 
vijftien procent korting kristalliseerde zich uiteindelijk in elk land uit. De 
manier waarop dit percentage tot stand kwam, verschilde wel sterk van land 
tot land. De tarieven waren in de Verenigde Staten al vanaf het ontstaan van 
de eerste bureaus regelmatig voorwerp van onderhandelend overleg. Alle bij 
de reclame betrokken partijen bemoeiden zich ermee. Tijden van econo-
mische voorspoed leidden doorgaans tot een versoepeling van de discussie, 
terwijl de druk om de tarieven te verlagen of meer diensten te leveren voor 
een zelfde of een lager tarief ten tijde van een economische crisis juist toe-
nam. Een grote bijdrage aan een onomstreden tarief werd in de Verenigde 
Staten geleverd door belangrijke spelers in het veld van de reclame. Zo 
droeg het Ayer-open-contract in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
bij aan vaste advertentietarieven. Op basis van dit contract kreeg het bureau 
een vast tarief. Het bureau kreeg vijftien procent commissie betaald, ook als 
een uitgever minder korting wilde geven. De opdrachtgever van de adver-
tenties legde het verschil bij, indien de uitgever de volledige korting van 
vijftien procent niet wenste te geven. De adverteerder wist zo zeker dat 
het advertentiebureau uit zou gaan van zijn belangen. Later (vanaf 1901) 
speelde het modelcontract van Curtis een vergelijkbare rol.

In Duitsland werden de tarieven uiteindelijk door de Werberat vastge-
steld, nadat de sector grotendeels door de nationaal-socialisten was over 
genomen. De bureaus hadden er eerder geen overeenstemming over 
weten te bereiken. In Nederland werd de strijd om de tarieven geleidelijk 
aan beslecht door de vaststelling van de Regelen voor het Advertentiewezen. 
De eerste Regelen dateren uit 1915. Nadien zijn ze tot aan het begin van 
de Duitse bezetting in 1940 nog een aantal keren herzien. Overigens wer-
den de tarieven vóór 1940 niet vastgelegd in de Regelen. 

De overgang van advertentiebureau naar reclamebureau begon in de 
Verenigde Staten rond 1890, in Duitsland rond 1900 en in Nederland rond 
1920. In de Verenigde Staten was het proces dat tot de volwassen reclame-
bureaus leidde rond 1920 voltooid, terwijl dit in Duitsland en Nederland 
pas in de jaren zestig het geval was (Schröter, 1997; Schreurs, 2001). Ken-
merkend voor dit groeiproces was de rol die het reclamebureau in het pro-
ces van reclame maken ging innemen. In het begin leverden fabrikanten 
van merkartikelen en winkeliers advertentieteksten doorgaans grotendeels 
zelf aan bij advertentiebureaus die ze vervolgens in de gewenste media 
plaatsten. Aan het einde van hun ontwikkelingsproces speelden de recla-
mebureaus een actieve rol bij het tot stand brengen van een reclamecam-
pagne. In de Verenigde Staten werd de reclame door ongeveer 95 procent 
van de landelijke adverteerders uitbesteed aan reclamebureaus. Zij hadden 
veelal kleine reclameafdelingen in huis, die vooral als opdrachtgever en 
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controleur optraden. In Duitsland en Nederland wisten de reclamebureaus 
zich deze positie voor 1940 nog niet te verwerven. 

In Duitsland kwamen rond 1900 onafhankelijke reclameadviseurs op, 
die hun diensten aanboden aan bedrijven. De advertentiebureaus toon-
den aanvankelijk niet zoveel belangstelling voor een meer inhoudelijke 
dienstverlening. Met de oprichting van Ala aan de vooravond van de Eer-
ste Wereldoorlog werd de basis gelegd voor het grootste advertentiebureau 
in Duitsland gedurende het interbellum. Ala was oorspronkelijk opge-
richt voor het behartigen van de belangen van de Duitse industrie op het 
gebied van de reclame in het buitenland. Maar door het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog in 1914 kon deze doelstelling niet gerealiseerd wor-
den. In 1915 werd Ala Anzeigen GmbH opgericht. Deze onderneming 
diende zich op de binnenlandse advertentiemarkt te richten. Dit initiatief 
werd gevolgd door de oprichting of overname van allerlei gespecialiseerde 
reclamebedrijven in de erop volgende jaren. Op 9 mei 1934 werd Ala vol-
ledig door de nazi’s overgenomen. 

Vanaf 1927 kwamen enkele grote Amerikaanse reclamebureaus in het 
kielzog van grote bedrijven naar Duitsland. Deze bureaus probeerden in 
veel gevallen eerst hun Amerikaanse klanten te interesseren voor reclame 
in Duitsland. Daar hadden ze soms ook wel succes mee. Duitse klanten 
hadden echter nauwelijks belangstelling voor hun dienstverlening. Deze 
sloot nog nauwelijks aan bij de gangbare werkwijze en de mentaliteit in 
het adverterende bedrijfsleven van dat moment. Verder werd het tarief van 
vijftien procent korting met een ondergrens van 150.000 RM te hoog 
gevonden. Met de nazifisering van de reclamebranche in 1934 verslech-
terde het klimaat voor de Amerikaanse bureaus in Duitsland. Ze werden 
overgenomen door hun Duitse werknemers of ze trokken zich terug uit 
Duitsland. Dit betekende niet dat de invloed van de Amerikaanse reclame 
in Duitsland daarmee uitgespeeld was.

De eersten die zich in Nederland met de inhoud van advertenties gin-
gen bezighouden waren Berend Knol en Han Coppens. Vanaf ongeveer 
1915 boden ze hun diensten op dit vlak aan. Het succes van Coppens met 
de Blue Band campagne van 1923 tot en met 1924 bleef niet onopge-
merkt en leidde tot navolging bij andere bureaus. Het grootste bureau vóór 
1940, De La Mar, kon evenmin achterblijven. De eigenaar van De la Mar, 
Willem Grollenberg, had vanaf 1919 gewerkt aan het uitbouwen van een 
reclamebedrijf in de breedste zin van het woord. In 1931 mondde dit uit 
in de oprichting van De Algemeene Publiciteits Unie, een moedermaat-
schappij met een tiental dochtermaatschappijen. De belangrijkste twee 
waren het Advertentiebureau De la Mar en Remaco, een bedrijf voor bui-
tenreclame. Deze concernvorming lijkt sterk op die van Ala in Duitsland. 
Of Grollenberg APU naar het voorbeeld van Ala heeft georganiseerd is 
niet bekend. Een belangrijk verschil tussen beide bedrijven is de bedrijfs-
vorm: De la Mar was een naamloze vennootschap en Ala was aanvankelijk 
een coöperatie. Verder was De la Mar een katholiek getint bedrijf, terwijl 
Ala eerder als Duits-nationalistisch getypeerd kan worden. Ala is opgericht 
met een politiek oogmerk. Bij De la Mar was dat niet het geval.




