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Hoofdstuk 8 

Professionalisering van het reclamebureau in  
de Verenigde Staten

8.1 inleiding

Tegen het begin van de jaren twintig van de twintigste eeuw ging het 
reclamebureau in de Verenigde Staten een nieuwe fase in. De bureaus in 
Duitsland en Nederland ontwikkelden zich in dezelfde richting, maar 
zouden dat stadium pas na de Tweede Wereldoorlog (in de jaren zestig) 
bereiken. Kernbegrippen in dit groeiproces zijn: teamwork, verweten-
schappelijking, specialisering, internationalisering en nieuwe media. Deze 
ontwikkeling wordt gekenmerkt door het ontstaan van grote bureaus, 
zoals J. Walter Thompson, Batten, Barton, Durnstine & Osborne, Young & 
Rubicam en Blackett-Sample-Hummert. Ze zouden allen een belangrijke 
rol in de reclame gaan spelen, en wel naast bureaus als Lord & Thomas en 
N.W. Ayer & Son. In dit hoofdstuk worden deze bureaus en de sleutel-
figuren bij deze bureaus behandeld. De volgende subvragen staan hierbij 
centraal:
•	 Hoe kan de doorsnee reclamemedewerker gedurende het interbellum 

getypeerd worden? 
•	 Welke personen en bureaus speelden een leidende rol bij het ontstaan 

van het moderne reclamebureau?
•	 Welke bijdrage leverden deze personen en de behandelde bureaus aan 

het ontstaan van het moderne reclamebureau? 
•	 Hoe gingen de bureaus om met het nieuwe medium radio?
•	 Hoe reageerden de bureaus op de economische crisis van de jaren der-

tig van de twintigste eeuw?

8.2 de pioniersrol van de amerikanen

Profiel van een medewerker in een advertising agency

Pope (1983), Pope & Toll (1982), Marchand (1985) en McGovern (2006) 
hebben geprobeerd de doorsnee reclamemedewerker in de Verenigde 
Staten te typeren, door verschillende overzichten waarin reclamemakers 
opgenomen zijn te analyseren. Uit onderzoeken voor de jaren 1916, 1926, 
1927, 1928, 1930 en 1931 komt een samenhangend beeld naar voren. 
Het overgrote deel van de mensen die van 1910 tot en met 1931 werk-
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zaam waren bij de reclamebureaus bestond uit blanke mannen die vaak 
een hogere opleiding hadden genoten. Vergeleken met eerdere generaties 
reclamemensen beschikten ze doorgaans over meer vaardigheden. 

Uit een gids uit 1916 blijkt dat de helft van de mannen die toen aan de 
algemene reclamebureaus verbonden waren een hogere opleiding bezocht 
hadden. Meer dan een kwart van hen had een bachelor degree of een graad 
die ermee gelijkgesteld kon worden. Tweederde van deze groep had in 
ieder geval de middelbare school gevolgd. Met een gemiddelde leeftijd van 
veertig jaar waren de reclamemensen tamelijk jong. Het reclamevak werd 
ook wel een young mans profession genoemd. Ongeveer één op de tien was 
boven de vijftig. Ongeveer de helft van de betrokkenen kan als middle class 
getypeerd worden. Ze waren overwegend in kleine steden in de ‘midwest’ 
geboren. Een statistisch onderzoek dat in 1928 in Detroit werd uitgevoerd 
onder vijfhonderd reclamemensen bevestigt dit beeld grotendeels. De 
gemiddelde leeftijd was 33,9 jaar en ongeveer drie vijfde had een hogere 
beroepsopleiding gevolgd. Meer dan een derde van de beroepsbeoefena-
ren in de reclame had de opleiding met een diploma afgesloten. De uni-
versiteit van Michigan was de grootste leverancier van reclamepersoneel. 
Engels was het meest gebruikelijke hoofdvak, maar cursussen zoals econo-
mie, bedrijfskunde, journalistiek en techniek waren eveneens populair. 

Aminta Casseres van J. Walter Thompson heeft in 1926 onder vijftien 
bureaus een onderzoek naar de positie van de vrouw uitgevoerd. Uit dit 
onderzoek kwam naar voren dat bij de bureaus weliswaar vrouwen werk-
zaam waren, maar dat ze een minderheid vormden. Vrouwen hielden zich 
bezig met het binnenhalen van nieuwe opdrachten, soms waren ze hoofd 
van de onderzoeksafdeling of actief als advertentiekruier. Cassares telde vier 
volledig actieve en zeer succesvolle account executives. Eén van hen, Doro-
thy Digham, verdiende in 1930 een salaris van 7.800 dollar en daarmee 
behoorde ze tot de top vijf procent in verdienste in de Verenigde Staten. 
Een dergelijk inkomen betekende overigens niet dat vrouwen gemakkelijk 
een leidende positie met zo’n riant salaris binnen de branche konden ver-
werven. Ook betekende het niet dat vrouwen dezelfde salarissen konden 
verdienen als mannen in vergelijkbare functies. Representatieve cijfers hier-
over ontbreken. Toch waren vrouwen niet onbelangrijk, want de reclame-
bureaus waren zich er heel goed van bewust dat vrouwen als consumenten 
voor het overgrote deel van de aankopen verantwoordelijk waren. Dit was 
dan ook een belangrijke reden om vrouwen in dienst te nemen. Zij kenden 
de gewoonten en wensen van vrouwen immers het best. 

Etnische minderheden en raciale groepen vormden een nog kleinere 
minderheid in het reclamevak. Albert Lasker, hoofd van Lord & Thomas, 
was één van de uitzonderingen: hij was van Joodse afkomst. Lasker was 
één van de weinige Joden die werkzaam waren binnen de reclame. Zwarte 
mannen deden vermoedelijk hooguit werk als portier. Op deze manier 
werd voorkomen dat klanten zich ongemakkelijk zouden kunnen voelen 
op momenten dat persoonlijk contact cruciaal was. Het uiterlijk speelde 
hierbij een belangrijke rol. Uit een onderzoek onder de top twintig van 
de Amerikaanse reclamebureaus, die in 1927 verantwoordelijk waren voor 
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het grootste deel van de landelijke reclame in de Verenigde Staten, komt 
een vergelijkbaar beeld naar voren. Het levert een profiel op van hoof-
den van reclamebureaus, van de creatieve en commerciële staf (account 
representatives) van de grotere reclamebureaus en de reclamemanagers van 
individuele ondernemingen. Grote groepen mensen die in de reclame 
werkzaam waren, zijn hierbij echter buiten beschouwing gelaten. Men kan 
daarbij denken aan medewerkers die werkzaam waren bij lokale adver-
teerders, aan advertentiekruiers (space-buyers) en aan al het personeel dat 
niet rechtstreeks betrokken was bij het ontwikkelen of goedkeuren van 
reclame-uitingen. Bovendien werden reclameprofessionals, die betrok-
ken waren bij reclame voor het postorderbedrijf of niet op consumenten 
gerichte reclame, eveneens buiten beschouwing gelaten.109 Ook uit dit 
onderzoek blijkt dat de reclamemakers geen representatieve dwarsdoor-
snede van de Amerikaanse samenleving vormden. Ze waren overwegend 
blank en mannelijk. Vrouwen ontbraken niet, maar ze vormden een kleine 
minderheid. Eén op de tien medewerkers is waarschijnlijk vrouw geweest 
(Marchand, 1985, pp. 32-38).

Een steekproef uit de Who’s Who in Advertising van 1931 vult het beeld 
verder aan. Zo blijkt dat nog meer mensen in de reclamewereld dan voor-
heen uit kleine steden uit de ‘midwest’ kwamen. Het was een zeer homo-
gene groep. Geen enkele reclameman was afkomstig uit de groep van 
nieuwe immigranten die de Verenigde Staten sinds 1890 overspoeld had-
den (Pope, 1983, pp. 177-183). 

De reclamemakers vormden dus geen dwarsdoorsnede van de Ame-
rikaanse samenleving. Aan het einde van de jaren twintig verdiende 
een modaal Amerikaans gezin 1.600 dollar per jaar, terwijl een gemid-
delde reclamemedewerker uit Detroit op dat moment 5.167 dollar bin-
nen bracht (Marchand, 1985, p. 37). In november 1927 vertelde de Duitse 
Re klame- Anwalt110 dr. Kauffmann uit Berlijn in het Nederlandse vaktijd-
schrift De Reclame dat copywriters een salaris genoten van 12.000 dollar, 
terwijl de directie tussen de 20.000 en 30.000 dollar verdiende. Ervaren 
copywriters en art directors behoorden tot de top tien procent van de 
Amerikaanse bevolking als het om inkomsten gaat. De goede beloning 
kwam overigens niet automatisch tot stand. Jonge medewerkers die bij 
een reclamebureau in dienst kwamen, moesten vaak lange dagen maken 
voor een relatief laag salaris. Degenen met talent voor het vak en tevens 
goed in staat zichzelf te verkopen, konden hun salaris door regelmatig van 
baan te veranderen vaak in hoog tempo laten stijgen. Van één van de meest 

109 De twintig grootste reclamebureaus naar omvang in 1927 waren: J. Walter Thompson Com-
pany, Lord and Thomas and Logan, N.W. Ayer and Son, George Batten Company, The H.K. 
McCann Company, Barton, Durstine and Osborne, The Blackman Company, Campbell-
Ewald and Co., Theodore F. MacManus Co, F. Wallis Armstrong, The Erickson Company, 
Erwin, Wasey and Company, Young and Rubicam, Calkins and Holden, Gardner Advertising 
Co., Henri, Hurst and McDonald, Williams and Cunnyngham, Newell-Emmett Company, 
Pedlar and Ryan, Ruthrauff and Ryan (Marchand, 1985, pp. 32-33).

110 Met de term Reklame-Anwalt werd reclameadviseur bedoeld.
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gevierde creatieve mannen van de jaren twintig en dertig is bekend dat 
hij binnen vijftien jaar dertien verschillende banen heeft gehad. Onder de 
hogere functionarissen binnen de reclamebureaus kwam het regelmatig 
voor dat ze voor zichzelf begonnen. Ook maakten account executives wel 
afspraken om met een klant mee te verhuizen naar een ander bureau.

Ondanks het hoge salaris raakten veel medewerkers op de reclamebu-
reaus al snel opgebrand, en dit verklaart waarom de gemiddelde leeftijd 
tamelijk laag bleef. Werken bij een reclamebureau stond bekend als wer-
ken onder grote druk en leven met grote onzekerheden. Oudere recla-
memedewerkers waarschuwden hun jongere collega’s dan ook voor het 
moordende tempo waarin ze moesten leven en werken. Het werken onder 
druk van deadlines was niet ongebruikelijk, zodat vaak tot diep in de nacht 
werd doorgewerkt. Oudere medewerkers die zich in het vak wisten te 
handhaven, kampten vaak met perioden van overspannenheid. Dit gold 
ook voor reclamecoryfeeën als Claude Hopkins, Albert Lasker en Bruce 
Barton. Velen ontvluchtten het vak, zodra ze de werkdruk niet meer kon-
den verdragen.

In een atmosfeer van voortdurende spanning kwam het verlies van een 
belangrijke opdracht vaak hard aan. Dan waren ontslagen bijna onvermij-
delijk. Het enige bemoedigende voor degene die in een dergelijk geval 
ontslagen werden was de wetenschap dat het winnende bureau vaak weer 
mensen moest aannemen om de overgenomen opdracht te kunnen uit-
voeren. Deze intrinsieke kortstondigheid droeg ertoe bij dat ongeveer 37 
procent van het personeel elk jaar van baan wisselde (Marchand, 1985, pp. 
32-38).

In de jaren twintig en dertig vormden New York Madison Avenue en 
Chicago de twee centra van de reclamewereld in de Verenigde Staten. De 
reclamebureaus realiseerden zich dat dit bij klanten de vraag kon oproepen 
of de bureaus wel wisten wat er in andere delen van het land gaande was. 
Batten, Barton, Durnstine en Osborne beweerden in 1931 dat ze werkne-
mers afkomstig uit alle staten van het land in dienst hadden. 

Vóór 1920 vertrouwden de meeste adverteerders er al op dat de recla-
mebureaus hun belangen met een goed oog voor de effectiviteit van het 
reclame maken behartigden. Zij zagen het succes van reclame makende 
ondernemingen en concludeerden dat reclame een positief effect op de 
verkoop kon hebben. Het decennium van 1920 tot 1930 leidde tot een 
sterke ontwikkeling van de verkooptechnieken. Vooral na de ‘Krach’ van 
1929, toen de reclame-uitgaven sterk omlaag gingen, werd marktonder-
zoek steeds belangrijker gevonden (Peterson, 1964, pp. 27-28). Markton-
derzoek kreeg vooral in 1936 een flinke duw in de rug, omdat George 
Gallup (1901-1984) in dat jaar de gevoelige stembusoverwinning van 
Franklin D. Roosevelt bij de presidentsverkiezing wist te voorspellen 
(Tunstall, 1977, p. 116).
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J. Walter Thompson (JWT)

JWT wist gedurende het interbellum uit te 
groeien tot het belangrijkste reclamebureau 
in de Verenigde Staten. Verantwoordelijk hier-
voor was Stanley Resor (1879-1962), samen 
met Helen Lansdowne (1886-1964). Zij wis-
ten het reclame maken op een hoger plan te 
brengen. Resor was in 1901 afgestudeerd aan 
de Yale University. Na zijn studie had hij banen 
bij een bank en bedrijf voor machineonder-
delen, maar dat beviel hem niet zo goed. Via 
zijn broer Walter die bij Procter & Collier, het 
reclamebureau van Procter & Gamble in Cin-
cinnati werkte, kwam Stanley in maart 1904 als 
verkoper bij het zelfde reclamebureau in dienst. 
Daar leerde hij Helen kennen, die als copywri-
ter voor Procter & Gamble werkte en net een 
jaar van de High school af was. Al na korte tijd 
verliet ze het bureau om bij een lokale krant 
advertenties voor winkels te gaan schrijven. 
Stanley was een harde werker die goed bleek te zijn in het plannen van 
reclamecampagnes. Het schrijven van teksten voor advertenties liet hij aan 
anderen over. 

Toen Stanley in 1907 een tekstschrijver nodig had herinnerde hij zich 
Helen. Hij wist haar over te halen weer terug te keren bij Procter & Col-
lier. Een jaar later bood JWT Stanley aan, manager van het bureau in 
Chicago te worden. Hij wees die baan af, waarna hem het aanbod werd 
gedaan om samen met zijn broer Walter een kantoor in Cincinnati te 
openen. Helen ging mee als de belangrijkste tekstschrijver. Zij schreef de 
teksten voor producten die vooral aan vrouwen verkocht werden en aan-
sloten bij hun belevingswereld. Zo schreef ze onder andere reclameteksten 
voor Woodbury’s Facial Soap, Yuban Coffee, Lux-zeeptabletten en Cutex-
nagellak. In 1911 maakte Helen promotie en ging ze op het hoofdkantoor 
van JWT in New York werken. Met het inhuren van James Webb Young 
als vervanger voor Helen werd de derde hoeksteen aangenomen, die JWT 
zou opstoten tot het leidende bureau van de jaren twintig. Young was door 
Helen aanbevolen: zij kende hem uit haar schooltijd. Later zou Stanley 
Resor door Young opgevolgd worden, toen deze naar New York vertrok. 
De professionele relatie van Stanley en Helen ontwikkelde zich op een 
bepaald moment tot een persoonlijke: in maart 1917 trouwden ze (Fox, 
1990, pp. 80-82).

In 1916 besloot J. Walter Thompson na zijn bureau veertig jaar geleid te 
hebben met pensioen te gaan. Een groep, aangevoerd door Stanley Resor, 
kocht hem voor een half miljoen dollar uit. Stanley, die Thompson als 
directeur opvolgde, begon het bureau meteen te reorganiseren. Hij had 

Stanley Resor (1879 -1962) kocht het bureau 
J.W. Thompson in 1916 samen met enkele 
andere investeerders van de naamgever van 
het bureau voor $500.000. 
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een duidelijke voorkeur voor een wetenschappelijke benadering van het 
maken van reclame, met als belangrijke kenmerken: efficiency, vooruit-
gang, controle en professionalisme. Zijn filosofie bevatte twee belangrijke 
componenten. Op de eerste plaats geloofde hij in het bestaan van ‘wetma-
tigheden’ in het menselijke gedrag, die je kon leren kennen door weten-
schappelijk onderzoek naar dat gedrag te doen. Resor verwoordde zijn 
denkbeelden in 1921 als volgt: ‘Whenever one of us goes to the theater or 
picks a necktie, we are responding to definite laws. For every type of deci-
sion-for every sale in retail stores – basic laws govern the actions of people 
in great masses.’ Op de tweede plaats positioneerde Resor de reclameprak-
tijken in het kader van het nieuwe begrip marketing. In 1949 schreef Resor 
hierover: ‘The achievements of American mass production would fail of 
their own weight without the mass marketing machinery which adver-
tising supplies.’ Deze filosofie verbreedde de rol van het reclamebureau 
van space hawking of idea hawking tot adviseur voor alle aspecten van de 
bedrijfsvoering van een klant (Kreshel, 1990, pp. 49-59). 

Tijdens zijn studie was Stanley in contact gekomen met het sociolo-
gische/sociaal-psychologische werk van William Graham Sumner die het 
groepsdenken benadrukte. Ook was hij onder indruk van het boek His-
tory of civilisation in England van Henry Thomas Buckle uit 1857. Deze 
auteur beklemtoonde eveneens het belang van de studie van hele bevol-
kingsgroepen in plaats van enkel individuen. Buckle maakte veelvuldig 
gebruik van grafieken en tabellen om zijn verhaal te vertellen. De ideeën 
van beiden komen terug in de manier waarop JWT ging opereren. Dit 
blijkt uit de aandacht die aan groepsgedrag en aan de irrationele drijfve-
ren van mensen werd besteed. De nieuwe benadering ging gepaard met 
een groot vertrouwen in statistiek om het gedrag van mensen te kunnen 
beschrijven en voorspellen.

Direct na zijn aantreden bracht Resor zijn ideeën in de praktijk. Boven-
dien bracht hij het aantal klanten terug van driehonderd tot tachtig. Van 
kleine verlieslatende klanten werd afscheid genomen. JWT heroriënteerde 
zich op grote landelijk adverterende klanten; bijkantoren in Toronto, Cle-
veland en Detroit werden gesloten. Formeel bleef Stanley verantwoorde-
lijk voor de organisatie en voor de relaties met klanten, terwijl Helen zich 
op het tekstschrijven richtte. In de praktijk werd alles onderling besproken. 
Onder de leiding van het echtpaar Resor nam JWT afstand van het ster-
rendom van de copywriter zoals dit bij Calkins, Hopkins of MacManus 
had bestaan. Hoewel Helen Resor in deze categorie viel, gaf ze er de voor-
keur aan haar werk anoniem te doen. Het werken in teamverband kwam 
centraal te staan. 

Stanley Resor had grote ambities. Als de eerste academisch gevormde 
leidinggevende van een reclamebureau wilde hij een University of Adver-
tising creëren. Zijn doel was nieuwe standaarden te ontwikkelen voor de 
reclamemakers. Al snel nadat hij de leiding had overgenomen moesten alle 
mannelijke medewerkers boven het administratieve niveau een opleiding 
volgen. Bij wijze van training on the job, doorliepen ze alle afdelingen van 
het bureau, voordat ze zich gingen specialiseren in het werk dat het beste 
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bij hen paste. Dit systeem van traineeship ging veel verder dan de copy-
writing-school van Lasker bij Lord & Thomas. Tekstschrijvers en tekenaars 
werden daar op pad gestuurd om producten te verkopen of interviews af 
te nemen bij huisvrouwen. Het had tot doel hun een idee te geven van 
de problemen waarmee winkeliers worstelden. Verder kregen de nieuw-
komers zo een idee van de smaak van klanten (Fox, 1990, pp. 82-87). Een 
hogere opleiding werd ook belangrijk. Halverwege de jaren twintig wees 
Resor er trots op dat hij 105 medewerkers in dienst had met een academi-
sche graad. Van hen waren er vijf gepromoveerd (Marchand, 1985, p. 26).

Een belangrijke stap in de richting van een professionele organisatie 
werd gezet met het aantrekken van de psycholoog John Broadus Watson 
(1878-1958) in 1921. Watson was in 1908 aan de Johns Hopkins University 
benoemd tot professor in de experimentele en vergelijkende psychologie. 
Hij wordt als de grondlegger van het behaviorisme gezien, sinds hij gedu-
rende de herfst en winter van 1912 en 1913 een reeks van lezingen had 
gegeven en die in 1913 gepubliceerd waren in de Psychological Review, met 
de titel: Psychology as the behaviourist views it (Kreshel 1990). De academi-
sche carrière van Watson eindigde, omdat hij een relatie kreeg met één 
van zijn studentes, Rosalie Rayner, hoewel hij getrouwd was. Het leidde 
tot zijn ontslag in 1920. Watson kwam hierna via een collega in contact 
met JWT, dat hem een salaris bood van 25.000 dollar. Dit was vier keer zo 
groot als zijn salaris aan de universiteit (Buckley, 1989, pp. 125-148).

De ideeën van Watson sloten goed aan bij die van Resor. Watsons geloof 
in de wetten van het menselijk gedrag en in de controle die op basis van 
deze wetten kan worden uitgeoefend, viel samen met de ideeën die Resor 
hierover had. Volgens Watson moest de psychologie als ‘de wetenschap van 
het gedrag’ gezien worden (Kreshel, 1990). Met het behaviorisme legde Wat-
son de nadruk op het uiterlijk gedrag en op de reacties van mensen op 
gegeven situaties, in plaats van op de innerlijke, mentale toestand waarin 
die mensen verkeerden. Hij vond dat de analyse van gedragingen de enige 
objectieve manier was om inzicht te verkrijgen in het menselijk gedrag 
(Buckley, 1989). De controle van het consumptiegedrag leek een logische 
uitbreiding van de leer van Watson te worden. Van een man die beweerde 
dat hij ieder kind tot de specialist van zijn keuze kon vormen, zou men 
kunnen verwachten dat hij individuen zò kon conditioneren dat ze voor 
een bepaald merk zouden kiezen. Resor hoopte dat Watson richting zou 
geven aan de onderzoeksactiviteiten van het bureau. Verder was het zijn 
intentie, Watson een bijdrage te laten leveren aan het vinden van de eerder 
genoemde ‘wetmatigheden van het menselijk gedrag’. Bij het aannemen 
van Watson schreef Resor hierover dat het bedrijf de hoop had: ‘that he 
could formulate into actual laws some of the hunches that we had found 
to have worked out too often to be mere chance or even coincidence’ 
(Kreshel, 1990, pp. 49-59). 

Bij zijn binnenkomst bij JWT had Watson vergelijkbare ambities gehad. 
In een brief aan Bertrand Russell had hij namelijk laten weten dat hij 
hoopte ‘to apply his psychological training to problems connected with 
markets, salesmanship, public resistances, types of appeals, etc.’ (Buckley 
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1982, p. 212). De status van Watson als wetenschapper was waarschijnlijk 
voor Resor de belangrijkste reden om hem in dienst te nemen. Hoewel 
hij dit zelden expliciet zo geformuleerd heeft, was Resor van mening dat 
reclame gezien moest worden als een gewoon beroep, te vergelijken met 
rechten, medicijnen en bouwkunde. Hij had het idee dat het reclameproces 
gerationaliseerd zou kunnen worden, en wel door het toepassen van weten-
schappelijke methoden, waardoor reclame een efficiënter marketing instru-
ment zou worden. Verder zag hij de symbolische rol van de toepassing van 
wetenschappelijke methoden in de reclamepraktijk. Deze verwijzing zou 
het inzetten van reclame in kringen van het bedrijfsleven kunnen rechtvaar-
digen. Ten slotte zou de verwetenschappelijking van de reclame de beoefe-
naars van het reclamevak de status van professionele experts kunnen geven.

Watson wist het niet tot hoofd van de onderzoeksafdeling van JWT 
te brengen, ondanks Watsons wetenschappelijke achtergrond en Resors 
intenties. Hij ontwikkelde zich eerder tot het uithangbord van het bureau. 
De bescheiden Resor werd als directeur van het grootste reclamebureau 
ter wereld regelmatig gevraagd te spreken op congressen en conferenties. 
Met Watson kon Resor een waardige vertegenwoordiger van zijn bureau 
afvaardigen. Watson trad in deze hoedanigheid zowel in het binnen- als 
in het buitenland regelmatig op voor zakenlieden, beroepsverenigingen en 
voor bestuurders. Hij kweet zich met verve van deze taak, want hij stond 
graag in de schijnwerpers en gold als een goede spreker. Zijn toespraken 
gingen doorgaans over het toepassen van de behavioristische psychologie 
op reclame en verkoop. Hij wees erop dat voorspellen en controle de basis 
vormden van elke wetenschap. ‘It is getting yourself into a position where 
you can predict the other fellow’s behavior that puts you in command in a 
selling situation’. Aldus Watson (Buckley, 1982, p. 212). 

Het was volgens Watson niet zo moeilijk als het leek om zijn theorie in 
de praktijk toe te passen. Bij de geboorte beschikten baby’s volgens hem 
over drie basiseigenschappen: liefde, angst en woede. Buiten deze eigen-
schappen zouden de omgevingsfactoren verantwoordelijk zijn voor de 
gewoonten van personen. Dit had in zijn visie belangrijke gevolgen voor 
de reclame, omdat het betekende dat een reactie bij één persoon tot een 
zelfde reactie bij een andere persoon zou leiden. In een laboratorium zou 
uitgezocht moeten worden welke prikkels geschikt zouden zijn om het 
gewenste doel te bereiken. Want, zo stelde hij: ‘Only after the consumer 
reaction was determined in sample populations could an advertiser aim 
accurately and with deadly execution’ (Buckley, 1982, p. 212). 

Watson maakte in zijn voordrachten zelden melding van onderzoek dat 
hij bepleitte. Een uitzondering hierop was een onderzoek naar de smaak 
van sigaretten. Hij liet een blinddoektest doen naar de smaak van sigaretten, 
waarmee hij aantoonde dat mensen hun eigen favoriete product niet kon-
den herkennen. Dit zou betekenen dat met rationele argumenten niet voor 
sigaretten geadverteerd kon worden. Watson verpersoonlijkte het bewijs 
dat JWT van reclame een wetenschap had gemaakt. Toch was zijn invloed 
en die van psychologen op het reclame maken meestal nog beperkt. Het 
bleek moeilijk de ideeën en theorieën praktisch toepasbaar te maken. 
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Het was niet gebruikelijk dat reclamebureaus psychologen in dienst 
namen. Watson was eerder een uitzondering op de regel (Pease, 1958). 
Het kennelijke onvermogen om de behavioristische principes toe te pas-
sen in de reclamepraktijk kan verklaard worden door de onvolwassenheid 
van beide disciplines. In de heersende culturele tijdgeest van pragmatisme, 
positivisme en professionalisering leed de psychologie in tegenstelling tot 
de natuurwetenschappen onder een ‘onzekerheidscomplex’. De psycholo-
gie had zich pas sinds kort losgemaakt van de filosofie en worstelde nog 
met het bepalen van haar eigen onderzoeksdomein. De onvolwassenheid 
van de discipline wordt vooral duidelijk in de gespannen verhouding tus-
sen voorstanders van de fundamentele wetenschapsbeoefening en degenen 
die kozen voor de toegepaste wetenschap. Pas in de jaren veertig zouden 
ideeën van psychologen meer ingang vinden binnen de reclame. Een psy-
choloog paste niettemin wel in het beeld dat Resor had van het ideale 
reclamebureau. Het moest wat hem betreft een serieuze, rustige, professio-
nele plek zijn met emotieloos erudiet onderzoek. 

Kreshel (1992) stelt dat de invloed van Watson op de reclameprak-
tijk in de literatuur vaak wat overdreven is. Zijn tijdgenoten zagen deze 
invloed in ieder geval niet. Watson lijkt eerder een reclameman geweest 
te zijn, die gewoon zeer goed was in zijn vak. Hij werd volgens behavio-
ristische principes geschoold, waardoor hij na zijn academische succes op 
het gebied van de psychologie ook in zijn zakelijke loopbaan succesvol 
kon zijn. Zo promoveerde Watson al vier jaar na zijn aantreden tot vice-
president. Bij JWT vertegenwoordigde hij de accounts van Bakers Choco-
late and Coconut, Johnson and Johnson Baby Powder, Pebeco Toothpaste, 
Odorono en Ponds Extract. Volgens een schatting zou hij verantwoordelijk 
zijn geweest voor een omzet van elf miljoen dollar. 

De verdienste van Watson vanuit het oogpunt van de psychologie was 
wel dat hij zijn ideeën over een toegepaste wetenschap onder een brede 
groep van zakenlieden en reclamemakers wist uit te dragen. In de jaren 
twintig publiceerde Watson regelmatig boeken en artikelen in de populaire 
pers, waardoor hij ook een breed publiek kennis liet maken met zijn denk-
beelden over psychologie. Watson werd op deze manier een belangrijke 
popularisator van de discipline. In zijn artikelen liet hij zien welke gevol-
gen de behavioristische theorie kon hebben voor gewone mensen. Om 
dit te illustreren paste hij zijn kennis toe op tal van onderwerpen, zoals de 
opvoeding van kinderen, seks, het huwelijk, de rol van de vrouw en op de 
vraag, hoe succesvol te zijn in het bedrijfsleven. De keerzijde van zijn suc-
ces was dat hij zich vervreemdde van de community van psychologen.

De pogingen van Resor om de wetenschap toe te passen op de reclame 
verschilden van de wijze waarop psychologen als Scott, Gale en Poffenber-
ger probeerden psychologische theorieën toe te passen op de reclame. De 
laatsten zagen psychologische principes als bijzonder geschikt om toe te 
passen op reclame. Dit leidde in de reclamewereld tot het idee dat reclame 
een zekere wetenschappelijke status had weten te bereiken. Resor ging niet 
zover. Hij beweerde niet dat hij over een reclametheorie beschikte. Belang-
rijker was de wetenschappelijke houding die hij aannam, om de wetten van 
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het menselijk gedrag te leren kennen. Deze benadering zou een bijdrage 
kunnen leveren aan de effectiviteit van de reclame. Zo bleek onder meer 
uit de rol van Watson bij het bureau, waardoor duidelijk was hoe alert men 
bij JWT was, als het om de effectiviteit van reclame ging. Die instelling was 
belangrijker dan de feitelijke toepassing van wetenschappelijke beginselen 
bij werkzaamheden in de reclame. Watson droeg eerder bij aan een andere 
bedrijfscultuur dan aan een strikt wetenschappelijke benadering. In zijn 
zoektocht naar erkenning werd Resor meegezogen in de ideeën van begin 
jaren twintig over efficiency, wetenschap en controle. Het wetenschappe-
lijke aspect werd door Watson vertegenwoordigd.

Onder druk om effectiever reclamecampagnes te maken gingen recla-
memakers rond 1910 steeds vaker over tot het verrichten van consumen-
tenonderzoek. Ze ontwikkelden een grotere interesse voor het leven van 
mensen en hun leefomstandigheden. JWT speelde hierbij een voortrek-
kersrol (McGovern, 2006). Vanaf 1912 ging marktonderzoek een vast 
bestanddeel uitmaken van de werkzaamheden bij dit bureau. Resor begon 
ermee, toen hij geconfronteerd werd met het chaotische distributiepa-
troon van één van zijn klanten (Red Cross Shoes). Men had geen idee 
welke winkels geschikt waren voor de verkoop van de schoenen. Resor 
gaf de opdracht een onderzoek uit te voeren. Het verslag ervan was geti-
teld Population and its distribution. Winkels werden hierin per staat in cate-
gorieën ingedeeld. De publicatie werd om de vijf jaar bijgewerkt. De 
editie van 1920 werd volgens een advertentie van JWT voor de prijs van 
$2,50 aan 2.300 bedrijven verkocht (Pope, 1983, p. 142). Vijf essentiële 
vragen dienden beantwoord te kunnen worden om een goede reclame-
campagne te kunnen maken: Wat verkopen we? Aan wie verkopen we? 
Waar verkopen we? Hoe verkopen we? Wanneer verkopen we? In de 
praktijk week dit nauwelijks af van het adagium ‘who, what, where, how, 
when’ van de Amerikaanse naoorlogse behavioristische gedragsweten-
schappers (De Grazia, 2005, p. 237).

Aanverwante bedrijfstakken volgden de reclamebureaus in deze aan-
pak. Men kan hierbij denken aan de uitgeverijen van de toonaangevende 
tijdschriften en kranten. Uiteindelijk gingen de radio-ondernemingen 
en de productiebedrijven van de omroep er ook toe over. Reclamema-
kers slaagden erin, in dit ontwikkelingsproces een specifieke expertise 
te ontwikkelen. Advertenties verkochten producten, maar reclamebu-
reaus gingen markten verkopen. Het ging dan om groepen klanten die 
over vergelijkbare demografische en culturele kenmerken beschikten. De 
bureaus probeerden in het reclame maken succesvol te zijn door goederen 
met klanten te verbinden. De druk om markten te verkopen leidde er in 
feite toe dat reclamemakers ‘de consument’ ontdekten. Door onderzoek te 
verrichten naar consumentengedrag wisten reclamebureaus een aura van 
wetenschappelijkheid aan hun werk te geven, waardoor ze bij hun klanten 
een gevoel van zekerheid en ook van betrouwbaarheid bewerkstelligden 
(McGovern, 2006). 
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In 1922 werd Paul Terry Cherington (1876-1943) benoemd tot onder-
zoeksdirecteur bij JWT. Deze positie zou hij tot 1931 bekleden (Fox, 
1990, p. 85; Witzel, 2005, pp. 72-75). Cherington is een van de oprichters 
van de Harvard Business School (Converse, 1987, p. 89). Hij zette er cur-
sussen op het gebied van reclame en marketing op. Verder was hij in 1911 
medeoprichter van Harvards Bureau of Business Research waaraan hij tot 
1919 leiding gaf (Witzel, 2005). Hij zag de mogelijkheden van consumen-
tenonderzoek, hoewel de uitgaven aan marktonderzoek tussen 1910 en 
1920 nog bescheiden waren. Printers’ Ink schatte dat in 1910 slechts 50.000 
dollar aan marktonderzoek uitgegeven werd (Converse, 1987). Op Har-
vard had Cherington het in 1918 tot de eerste professor in de marketing 
weten te brengen (Witzel, 2003, p. 139). Van 1919 tot 1922 was hij secreta-
ris van de National Association of Wool Manufacturers (Witzel, 2005). Als 
volgeling van Frederick Winslow Taylor (1856-1915) probeerde Chering-
ton de uitgangspunten van scientific management toe te passen op de 
reclame. Hij voerde tal van onderzoeken uit naar de voorkeuren van con-
sumenten. De resultaten ervan werkte hij vervolgens in tabellen uit (Buck-
ley, 1989). Cherington stelde categorieën van groepen met dezelfde 
kenmerken samen, zodat een beeld ontstond van mensen, die de gewoonte 
hadden hun geld aan specifieke producten uit te geven. Het idee van Wal-
ter Dill Scott dat specifieke groepen verschillend dachten en dus anders 
benaderd dienden te worden, werd weerspiegeld in de neiging om steeds 
nieuwe groepen en daarmee ook nieuwe markten te specificeren. Hierbij 
speelden criteria als sociale klasse, regio, inkomensgroepen, smaken en 
beroepsgroepen een grote rol. De aanpak leidde tot een verdeling van de 
bevolking in de volgende inkomensgroepen: 
A: 5.000-10.000 dollar per jaar; 
BB: 3.000-5.000 dollar per jaar;
B: 2.000-3.000 dollar per jaar;
C: 1.000-2.000 dollar per jaar en
D: minder dan 1.000 dollar per jaar. 

Deze vijf categorieën zouden gedurende het 
interbellum een belangrijke rol blijven spelen 
(McGovern, 2006, p. 33).

De vormgeving en tekst vielen bij JWT bin-
nen het aandachtsgebied van Helen Resor. 
Haar aanpak was eerder intuïtief en esthetisch 
dan wetenschappelijk. Ze had een sterke voor-
keur voor bladen zoals de Ladies Home Journal 
en de Saturday Evening Post, de belangrijkste 
tijdschrifttitels van Curtis. Ze ontwikkelde een 
advertentiestijl die sterk leek op redactioneel 
geschreven artikelen (editorials) van de bladen 
van Curtis. Onder een fraaie illustratie werden 
de belangrijkste argumenten om het product 

Helen Lansdowne Resor (20 februari 1886 – 
2 januari 1964) trouwde in 1917 met Stanley 
Resor. De New York Herald Tribune noemde 
haar de belangrijkste copywriter van haar 
generatie.
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te kopen gegeven, waarna de lezer het aanbod werd gedaan, een monster 
gratis aan te vragen. Helen verbond zo de visuele stijl van Calkins met the 
reason-why-aanpak en het aanbod van een coupon zoals men dat van Hop-
kins gewend was. Jim Young, de andere belangrijke copywriter van JWT, 
had een vergelijkbare intuïtieve aanpak. Hij had in tegenstelling tot Stan-
ley Resor net als Helen maar weinig ontzag voor gepromoveerde acade-
mici. 

De techniek van de testimonial, die dateert uit de tijd van de patent-
medicijnen, werd door JWT in de jaren twintig regelmatig toegepast. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg de testimonial een stimulans, door-
dat soldaten aan fabrikanten lieten weten, hoe geweldig hun scheermes, 
tandpasta en snoep wel niet was. Helen Resor liet de testimonial succes-
vol herleven door belangrijke mensen in de advertenties op te voeren als 
getuigen van de kwaliteit van de producten. Filmsterren als Joan Crawford, 
Clara Bow, Janet Gaynor en vele anderen getuigden bijvoorbeeld van hun 
voorliefde voor Lux-toiletzeep. In werkelijkheid werden deze teksten voor 
hen geschreven en was het nog maar de vraag of ze het product zelf wel 
gebruikten. In de jaren twintig legde de reclame vooral de klemtoon op 
het resultaat van de aankoop, in de vorm van gezondheid, comfort, geluk, 
liefde en sociaal succes. Ook werden de nadelen van het niet bezitten van 
het product onderstreept.

Het succes van JWT zorgde ervoor dat de omzet opliep van 10,7 mil-
joen dollar in 1922 naar 20,7 miljoen dollar in 1926. Aan het einde van 
de jaren twintig bedroeg de omzet 37,5 miljoen dollar (Fox, 1990, p. 90). 
Het aantal medewerkers was enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog al 
gegroeid van 177 naar 283 (Marchand, 1985, p. 6).

Stanley Resor was van mening dat het belangrijkste probleem niet zo 
zeer gezocht moest worden in het produceren van goederen, maar eer-
der lag in het distribueren ervan. De schaduwkanten van overproductie, 
die gepaard ging met werkloosheid en de ermee samenhangende dreiging 
ervan, was volgens hem de belangrijkste bedreiging voor het industriële 
systeem. In een dergelijke context leek reclame meer dan ooit een belang-
rijk onderdeel van het industriële proces geworden te zijn. De reclamema-
ker kon zichzelf nu als een gewone ondernemer beschouwen (Fox, 1990). 
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association of Adver-
tising Agencies in oktober 1926 gaf Calvin Coolidge, de reclame zijn 
presidentiële goedkeuring. Hij stelde: ‘It is the most potent influence in 
adapting and changing the habits and modes of life, affecting what we eat, 
what we wear, and the work and play of the whole nation’ (Fox, 1990, p. 
97).

De oversteek van het reclamebureau naar Europa

Vanaf 1926 tot 1927 besloten de twee grootste automobielbedrijven ter 
wereld, Ford en General Motors, hun marktgebied uit te breiden naar 
Europa. In het kielzog van deze concerns waagden verschillende recla-
mebureaus de oversteek. Aanvankelijk hadden de directie van Ford en 
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General Motors bedenkingen bij een expansie naar Europa. Ze hadden 
het idee dat ze gemakkelijker grote hoeveelheden auto’s in andere landen 
dan Europa zouden kunnen verkopen, zoals in Canada, Argentinië, Brazi-
lië en Australië, omdat in deze landen geen binnenlandse auto-industrieën 
bestonden. Verder hadden ze de verwachting dat Amerikaanse autobedrij-
ven niet meer dan tien à twintig procent van de markt in Europa zouden 
kunnen veroveren, gezien hun relatief hoge aanschafprijzen en de hoge 
invoertarieven. De hoge belastingen op auto’s, het relatief hoge benzine-
verbruik en de uitstraling van grote rijkdom die de auto’s met zich mee 
zouden kunnen brengen, speelden ook een rol bij hun overwegingen. De 
doorslag gaf dat ze zagen dat Franse, Britse, Duitse en Italiaanse autopro-
ducenten hun aandacht eveneens richtten op buitenlandse markten. De 
aanwezigheid van Amerikaanse automerken in London zou een positieve 
uitstraling op andere delen van de Gemenebest kunnen hebben. Parijs gaf 
toegang tot de Arabische wereld, Roemenië, Turkije en België. In België 
bestonden verder grote twijfels over de kwaliteit van Franse merken zoals 
Renault, Citroën en Peugeot, terwijl Duitse auto’s daar om politieke rede-
nen niet op een groot marktaandeel konden rekenen. 

In januari 1927 maakte JWT de oversteek naar Europa, nadat het 
bedrijf een contract met General Motors (GM) had gesloten. GM was na 
Unilever de grootste adverteerder ter wereld. De overeenkomst hield in 
dat JWT in elk land waar GM een fabriek had een kantoor zou openen. 
Daarom werden in hoog tempo kantoren geopend in Berlijn, Kopenha-
gen, Stockholm, Madrid en Alexandrië. In 1928 ging JWT naar Den Haag, 
Parijs en Port Elizabeth in Zuid-Afrika. Het jaar daarna werd een kantoor 
in Warschau geopend. In 1932, toen GM zich al weer uit Europa begon 
terug te trekken, opende JWT bijkantoren in Barcelona en Boekarest. 
Elke keer als er een kantoor geopend werd probeerde de leiding van JWT 
ook opdrachten te krijgen van andere fabrikanten van belangrijke merk-
artikelen die men in de Verenigde Staten al vertegenwoordigde. In 1930 
had JWT in Europa een dozijn belangrijke merkartikelen in portefeuille. 
Men kan daarbij denken aan Ponds-zeep, Kodak, toiletartikelen van J.B. 
Williams, Kelloggs, Coca Cola, Gillette, Frigidaire, Listerine-mondwater, 
Wrigley-kauwgum, Royal Baking Powder, Odorono-deodorant en gist 
van Fleischmann. JWT wist tijdens het interbellum echter weinig Euro-
pese klanten aan zich te binden. Dit hing samen met het hoge honora-
rium dat verlangd werd. Zo werd vijftien procent en later 17,65 procent 
van de nettoreclame-uitgaven van een campagne gevraagd. Over dit per-
centage kon niet onderhandeld worden. Het werd gevraagd in een omge-
ving waarin klanten gewend waren aan provisies van vijf tot tien procent 
en waarbij vergoedingen vaak aangevuld werden door kortingen die de 
media verleenden. De beloning die JWT vroeg werd vaak exorbitant hoog 
gevonden (De Grazia, 2005, pp. 230-232; Pouillard, 2005, 169-204).

Andere reclamebureaus volgden in het voetspoor van JWT en maak-
ten de oversteek vanuit de Verenigde Staten naar Europa. Het derde recla-
mebureau van dat moment, N.W. Ayer & Son, ging in 1927 naar Europa, 
omdat ze het account van Ford hadden verworven. H.K. McCann, het 
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vijfde bureau in omzet, ging voor Standard Oil Company uit New Yersey 
naar Europa. Het twaalfde bureau in omzet, Erwin, Wasey and Company, 
opende een tiental bijkantoren in Europa, naast een hoofdkantoor in Parijs 
en bijkantoren in Milaan en Berlijn. Aanleiding was het feit dat het bureau 
het Goodyear- account had verworven (De Grazia, 2005, p. 232). In 1929 
had het ook een vestiging in Rotterdam (Pouillard, 2005, p. 169). Neder-
land was minder belangrijk voor de Amerikaanse bureaus. In de periode 
van 1931 tot en met 1938 staat Lord, Thomas en Logan in het telefoon-
boek van Amsterdam vermeld; JWT komt daar alleen in 1939 in voor. 
Geen enkel Amerikaans bureau voerde vóór 1940 het predicaat erkend.

De transformatie van advertentiebureau tot reclamebureau: 1890-1920

Vanaf het laatste decennium van de negentiende eeuw tot de jaren twintig 
van de twintigste eeuw voltrok zich in de Verenigde Staten de overgang 
van spacebroker naar reclamebureau. In de periode waarin de advertentie-
bureaus nog als spacebroker opereerden, werden de advertentieteksten door 
de adverteerder zelf geschreven. Maar rond 1890 begonnen sommige 
adviseurs er al op aan te dringen, professionele tekstschrijvers aan te wer-
ven, want alleen zij zouden goede reclameteksten kunnen verzorgen. Hoe 
dit in zijn werk ging blijkt uit een hoofdartikel in Printers’ Ink, getiteld 
‘Hints on preparing advertisements’. In dit artikel wordt geadviseerd, toch 
vooral een tekstschrijver in dienst te nemen (Laird, 1992, p. 310). 

Toen de strijd om de klant heviger werd, ontstond bij adverteerders 
meer behoefte aan stijlvolle reclame-uitingen (Marchand, 1985). Veel 
bureaus realiseerden zich dat het tekstschrijven en vormgeven van groot 
belang begon te worden en dat dit kansen bood de dienstverlening uit te 
breiden. Eind negentiende- en begin twintigste eeuw voltrok zich een 
tweedeling in de wereld van de advertising agencies. De oude bureaus, die 
alleen maar advertenties plaatsten met teksten die door anderen aangele-
verd werden, verdwenen niet. Maar het leveren van een inhoudelijke bij-
drage aan de advertentie won sterk aan belang. Het reclamebureau werd 
de partner van de adverteerder. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat 
in 1917 rond de 95 procent van de landelijke reclame via de full-service 
reclamebureaus liep (Pope, 1983, p. 144).

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

De precieze taakverdeling tussen de opdrachtgevers en de reclamebu-
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reaus was onderwerp van onderhandeling. Het resultaat ervan varieerde 
van bedrijf tot bedrijf. In handelsperiodieken uit die tijd werd de ideale 
verdeling wel als volgt omschreven: de reclameafdeling van het bedrijf 
leverde de productkennis en de ervaring met het verkopen van producten 
in het verleden, en het reclamebureau bracht kennis van de media en van 
de klanten in. Aan het einde van de jaren twintig vertrouwden de meeste 
grote adverteerders niet alleen op de reclamestrategie van hun reclamebu-
reau, maar ook op de gedetailleerde invulling van hun advertenties door 
hun bureau. 

Eén cruciale functie bleef in alle gevallen voorbehouden aan de recla-
meafdeling van de adverteerder, namelijk die van de definitieve goed-
keuring van een reclamecampagne. Dit betekende vaak dat elk detail van 
iedere advertentie goedgekeurd moest worden. Voordat een reclamebood-
schap de klant bereikte was deze binnen het reclamebureau door de molen 
gegaan. Allerlei medewerkers, zoals de leidinggevenden van de tekstschrij-
vers, de vormgevers van het reclamebureau en degene die de contacten 
met de klant onderhield (de account executives), hadden dan al de kans 
gehad hun commentaar op een ontwerp te leveren. Bij de opdrachtge-
ver werd de reclame-uiting verder vaak nog goedgekeurd door de recla-
mechef, de verkoopchef en andere leidinggevenden. Soms bemoeide de 
bestuursvoorzitter zich er persoonlijk mee. 

De relatie tussen de klant en het reclamebureau kon uiteenlopen van 
zeer gespannen tot zeer harmonieus. In veel gevallen leidde de verhouding 
tussen opdrachtgever en uitvoerder tot een grote druk bij de reclamebu-
reaus. Dit werd nog versterkt, doordat adverteerders altijd van reclamebu-
reau konden wisselen als ze er niet meer tevreden over waren. Uit een 
schatting van Hower (1949, p. 401) blijkt dat klanten tussen 1921 en 1931 
doorgaans niet langer dan vier jaar bij N.W. Ayer & Son bleven. In een 
onderzoek, verschenen in een handelsperiodiek, wordt gesproken van een 
duur van 42 maanden. Voor veel bureaus had de snelle wisseling van klan-
ten zeer ingrijpende gevolgen, omdat ze vaak voor het grootste deel van 
hun inkomsten afhankelijk waren van een paar grote opdrachtgevers. Het 
verlies van een grote klant kon ertoe leiden dat een bureau zijn perso-
neelsbestand sterk moest inkrimpen. De bureaus hadden er dus alle belang 
bij een zo goed mogelijke relatie te onderhouden met hun opdrachtge-
vers. De kunst van het adverteren hield niet alleen in dat producten bij het 
publiek aan de man gebracht moesten worden, maar ook dat het bureau 
aan de adverteerder verkocht moest worden. Voor de bureaus was het 
essentieel dat ze beide vormen van verkoop goed beheersten. Deze dub-
bele opdracht leidde er ook toe dat de marges waarbinnen de tekstschrij-
vers en vormgevers moesten opereren, hierdoor in grote mate begrensd 
werden. Voor een tekstschrijver betekende een en ander verder dat hij zich 
moest wegcijferen binnen het reclamevak. Erg veel ruimte voor een per-
soonlijke expressie bestond er niet (Marchand, 1985, p. 40).

Hoewel de meerderheid van de grote landelijke adverteerders gebruik 
maakten van de diensten van reclamebureaus voor het vervaardigen van 
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hun reclameboodschappen gold dit niet voor alle bedrijven. Enkele grote 
spelers in het bedrijfsleven hebben zich verzet tegen het inzetten van een 
reclamebureau. Een voorbeeld hiervan was Royal Baking Powder, de 
grootste adverteerder in de landelijke dagbladen in het laatste decennium 
van de negentiende eeuw. Deze fabrikant van bakmeel gaf in 1893 ruim 
een half miljoen dollar aan advertenties uit, verdeeld over 14.000 publica-
ties. De reclamemanager van Royal Baking Powder gaf er de voorkeur aan 
de reclame te laten verzorgen door zijn eigen reclameafdeling van onge-
veer 55 personen. Dit geval stond niet op zichzelf. Sommige belangrijke 
bedrijven besloten zelf een reclamebureau op te zetten, dat onder hun 
directe aansturing werkte. C.W Post van Postum verdacht reclamebureaus 
ervan, kleinere klanten ten koste van de grotere te subsidiëren. Post zette 
daarom een eigen bureau binnen het bedrijf op. Het stond onder leiding 
van F.C. Grandin. Post eiste van uitgevers dat zij de korting aan het bureau 
van Grandin zouden geven. Een ander voorbeeld was het bureau Procter 
& Collier dat tot na de Eerste Wereldoorlog nauw verbonden bleef met 
Procter & Gamble. De banden met de zeepmaker waren bijzonder hecht, 
hoewel Procter & Collier ook reclame verzorgde voor andere cliënten.

Aan het einde van de negentiende eeuw ontstonden nog andere alter-
natieven. Zo kwam de readymade copy service vanaf de jaren negentig op, 
speciaal gericht op detaillisten. Een voorbeeld hiervan was de American 
Press Association die vellen met twaalf advertenties aan winkeliers ver-
kocht. Zij hoefden alleen hun naam en adres nog in te vullen. Hierna kon-
den de vellen naar de lokale bladen verstuurd worden. Sommige uitgevers 
boden grotere nationale adverteerders gratis advies aan, met betrekking tot 
de wijze waarop een advertentie opgesteld kon worden. Maar er waren 
ook freelance-tekstschrijvers, zoals John Powers en John E. Kennedy, die 
hun diensten aanboden aan iedereen die ervoor wilde betalen (Pope, 1983, 
pp. 148-150). 

Batten, Barton, Durstine & Osborne

De bij het publiek meest bekende reclamemaker in de jaren twintig was 
Bruce Barton, hoofd van het bureau Batten, Barton, Durstine & Osborne 
(BBDO). BBDO maakte veel advertenties in de beeldende stijl van 
Theodore MacManus. Een deel van de advertenties werd door Barton 
geschreven. Deze werd vooral bekend als auteur van bestsellers en als ver-
trouweling van presidenten. Deze zichtbaarheid maakte hem het belang-
rijkste symbool en de invloedrijkste spreekbuis van de reclamebranche. 

BDO opende in januari 1919 zijn deuren in New York, na daarvoor een 
lening van 10.000 dollar aangegaan te zijn (Fox, 1980, p. 104). Begonnen 
werd met zeven klanten en een personeelsbestand van veertien employés 
(Kauffmann, november 1927). Barton zou teksten schrijven en nieuwe 
klanten verwerven. Durnstine zou optreden als manager van het kantoor. 
Osborne dreef een bijkantoor in Buffalo. In de praktijk waren er geen 
formele functiebeschrijvingen en liepen de werkzaamheden door elkaar. 
Alle taken, die van copywriter, art director, account executive en resear-
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cher, werden door iedereen uitgevoerd. Wel werd frequent onderling over-
legd over elkaars ideeën. Toch was Barton de creatieve ster van het bureau. 
Hij was een goed uitziende man die goed met zijn klanten om kon gaan. 
Vooral spreken voor groepen ging hem als zoon van een dominee goed af. 
BDO werd mede door hem al snel een populair reclamebureau. Er wer-
den zaken gedaan met onderdelen van General Electric (1920), General 
Motors (1922), Dunlop-banden, de nog niet eerder verworven opdrachten 
van General Electric (1923) en een deel van Lever Brothers (1924). Bij het 
inhuren van nieuwe medewerkers werd vooral gezocht onder commerci-
eel ingestelde academici met een vaardige pen. Barton constateerde dat dit 
wel een zeldzame combinatie was.

Binnen een paar jaar groeide BDO uit tot één van de belangrijkste 
bureaus. In 1927 had het 62 klanten en 250 medewerkers (Kauffmann, 
november 1927). Intussen gevestigd op de zevende etage van 383 Madi-
son Avenue deelde men het gebouw met het reclamebureau George Bat-
ten Agency. Dit bedrijf bestond sinds 1891 en stond onder leiding van de 
tekstschrijvers F.R. Feland en William H. Johns. In 1928 fuseerden beide 
bureaus tot BBDO, onder voorzitterschap van Barton en met Johns als 
bestuurder. De gecombineerde omzet van 32 miljoen dollar bracht het 
bedrijf met JWT en Ayer in de top drie van de reclameondernemingen in 
de Verenigde Staten. Barton bleef zijn roeping als schrijver, naast zijn werk 
als reclameman, trouw. In 1924 publiceerde hij de roman The man nobody 
knows. Jezus werd in het boek opgevoerd als een soort ideale reclameman: 
overtuigend, volgelingen rekruterend, goed in het vinden van woorden 
om de interesse te wekken en behoeften te creëren. Het boek had een 
geweldig succes en hield de gemoederen lange tijd bezig. Binnen achttien 
maanden werden 250.000 exemplaren verkocht (Fox, 1980, pp. 107-108; 
Ingham, 1983, deel 1, pp. 51-52).

Hygiëne en sigaretten

Een belangrijke bijdrage van de reclame in de jaren twintig werd gele-
verd, door dat de industrie het menselijk lichaam ontdekte. Zo werd onder 
andere reclame gemaakt voor Kotex-maandverband, Kleenex-tissues en 
Pepsodent-tandpasta. Ook werd de sigaret in de jaren twintig aan de Ame-
rikaanse consument verkocht. Net voor de Eerste Wereldoorlog hadden 
fabrikanten sigaretten met een speciaal mengsel van Turkse tabak ontwik-
keld, met als voordeel dat rokers na het roken minder hoefden te kuchen. 
Met deze nieuwe samenstelling werd Camel als eerste sigarettenmerk 
op nationale schaal in de markt gezet, en wel door het bedrijf van R.J. 
Reynolds. The American Tobacco Company volgde al snel met Lucky 
Strike. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog werden sigaretten echt popu-
lair. Voor het eerst raakten ook vrouwen aan de sigaret. Tussen 1920 en 
1928 nam het gebruik van pijptabak af met 9 procent en het gebruik van 
sigaren daalde met 20 procent. De productie van sigaretten groeide in deze 
periode met 123 procent tot 106 miljard pakjes per jaar. Albert Lasker van 
Lord & Thomas wist de opdracht om reclame voor Lucky Strike te maken 
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te verwerven. George Washington Hill deelde met Lasker het geloof in 
de kracht van hard sell advertising. Hill gaf meer geld uit aan reclame voor 
Lucky Strike dan iemand anders voor één enkel product tot dan toe had 
gedaan. Via Lucky Strike kreeg Lord & Thomas weer een plaats in de ere-
galerij van leidende reclamebureaus in de Verenigde Staten. Lucky Strike 
droeg voor 12,3 miljoen dollar bij aan de totale omzet van veertig miljoen 
dollar van Lord & Thomas in 1929 (Fox, 1990, pp. 114-117).

De economische crisis van de jaren dertig

De economische crisis, die in oktober 1929 begon met de crash van Wall-
street, had grote gevolgen voor de reclamewereld. Aanvankelijk werd 
de beurscrash wel gezien als een kleine verstoring van het systeem: ze 
zou hooguit tot de zoveelste recessie kunnen leiden. Aan het begin van 
1930 zei Elmo Calkins nog: ‘Nothing has happened but the squeezing 
of inflated paper values from a lot of stocks’ (Fox, 1990, p. 118). Maar de 
totale reclame bestedingen namen in snel tempo af: van 2,9 miljard dollar 
in 1929 tot 2,8 miljard dollar in 1930. In 1931 waren de bestedingen ver-
der gedaald tot 2,6 miljard dollar. Het bestedingsniveau bereikte in 1935 
een bodem met 2,2 miljard dollar (Galbi, 2010). De werkloosheid verdub-
belde van vier miljoen in 1930 tot acht miljoen werklozen in 1931. In 
1933 was één op de vier arbeiders werkloos. 

De reclamebureaus reageerden op verschillende manieren op de crisis. 
Stanley Resor, het hoofd van JWT, organiseerde kort na het uitbreken van 
de crisis een bijeenkomst van de belangrijkste bureaus uit New York. Hij 
wilde tot een moratorium komen. Het was de bedoeling dat de bureaus 
niet zouden proberen elkaars klanten af te pakken. Dit voorstel was vooral 
in het voordeel van de grotere gevestigde bureaus en had daarom geen 
kans van slagen. Albert Lasker voerde bij Lord & Thomas een verlaging van 
de salarissen door van 25 procent bij iedere werknemer, met uitzondering 
van hem zelf. Later ontsloeg hij vijftig werknemers, inclusief enkele senior 
medewerkers. BBDO probeerde al zijn medewerkers in dienst te houden, 
ondanks de moeilijke tijden. Daardoor had dit bureau hierdoor gedurende 
langere tijd te veel werknemers in dienst. Andere bureaus namen afscheid 
van een groot deel van hun personeel. Maar ook werden de salarissen wel 
sterk verlaagd. Leidinggevenden kregen soms weer een uitvoerende taak 
(Wood, 1958, pp. 417-431; Fox, 1990, pp. 118-150). Toch verging het niet 
alle bureaus zo slecht. Sommige bureaus wisten juist van de crisis te pro-
fiteren. Een belangrijke exponent hiervan was Young & Rubicam (Y&R). 
Wat grootte betreft nam het bureau veelal de tweede of derde plaats op de 
ranglijst in na JWT. De verschillen tussen JWT en Y&R vloeiden voort 
uit de persoonlijkheden van de oprichters en de leiders. De geschiede-
nis van JWT gaat terug tot 1864, die van Y&R tot 1923. Het was voor 
beide bureaus van belang zowel meer kennis van de cliënt als een grotere 
vaardigheid in vormgeving en kopij te krijgen. De beide reclamebureaus 
stonden vooral bekend om hun creativiteit, maar tegelijkertijd zochten ze 
naar harde feiten om te kunnen blijven functioneren. Marktanalyse werd 
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bij Y&R weliswaar gewaardeerd, maar het werd niet zo veelvuldig ingezet 
als bij sommige andere bureaus (Wood, 1958, pp. 462-466).

Young & Rubicam (Y&R)

De familie van Raymond Rubicam (1892-
1978) had een florerende import- en export-
firma. Rubicam leek dan ook bestemd om een 
gemakkelijk en comfortabel leven te leiden. 
Maar dat pakte anders uit, toen het bedrijf ten 
onder ging, nadat het na het overlijden van 
zijn opa naar de zusters van zijn overleden 
vrouw was overgegaan. Raymond verliet in 
zijn vroege tienerjaren de school om te gaan 
werken als kruideniersklerk in Denver. Later 
keerde hij terug naar zijn geboortestad Phila-
delphia in de hoop schrijver van korte verhalen 
te worden. In plaats daarvan werd hij reclame-
man. 

De eerste stappen in het reclamevak zette 
Rubicam als tekstschrijver voor de Arm-
strong Advertising Company in Philadelphia. 
De eigenaar, F. Wallis Armstrong, werd meestal 
beschouwd als een autocratische tiran die de 
gewoonte had zijn werknemers geregeld te 
pesten. Ook Rubicam werd hiervan het slacht-
offer. Toen N.W. Ayer Company hem een lucratief aanbod deed, aan-
vaardde hij dit dan ook graag. Door twee advertenties die Rubicam bij 
Ayer schreef, wist hij naam binnen de branche te maken. De eerste was 
voor Steinway-piano’s. Dit bedrijf was van oudsher wars van reclame. De 
eigenaren ervan beschouwden hun werk als een ambacht waarvoor geen 
reclame gemaakt hoefde te worden. Voor deze bijzonder sceptische cliënt 
schreef Rubicam de beroemde ‘Instrument of the Immortals’-advertentie. 
Ze veroorzaakte na het verschijnen ervan in de jaren twintig niet alleen 
opschudding: Steinway’s omzet steeg met zeventig procent. De bewuste 
advertentie zou de test van de tijd doorstaan en wordt in de Verenigde Sta-
ten nog steeds als een van de meest effectieve reclamesboodschappen die 
ooit is gelanceerd, beschouwd. Een ander ‘product’ van Rubicam was de 
slagzin ‘Priceless Ingrediënt’, ontwikkeld voor medicijnen van Squibb die 
zonder dokters-voorschrift verkocht werden.

Rubicam zou waarschijnlijk bij Ayer gebleven zijn als de oude Ayer niet 
gestorven was. Ayer liet het bedrijf aan zijn schoonzoon na. Rubicam had 
gehoopt chef van de copy-afdeling te kunnen worden, maar werd gepas-
seerd door een oudere man. Vanwege de weinig uitzicht biedende situatie 
besloot Rubicam Ayer in 1923 te verlaten. Samen met een andere onte-
vreden Ayer-medewerker, de account executive John Orr Young, begon 
hij in New York zijn eigen reclamebureau. De nieuwe Young & Rubicam 

Raymond Rubicam (16 juni 1892 - 8 mei 1978) 
copywriter en mede oprichter van Young & 
Rubicam. Dit bureau hechte een grote waar-
de aan artistiek en creatief talent (Fox, 1985, 
p. 146).
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(Y&R)-onderneming had in het begin potentiële klanten niets meer dan 
enthousiasme te bieden, maar dat bleek genoeg om Generall Foods over 
te halen het drank-account van Postum over te hevelen naar Y&R. Y&R 
verzorgde zo de reclame voor producten zoals Grape-Nuths, Sanka-Koffie, 
Jell-O en Calumet-bakmeel. 

De sfeer op kantoor bij Y&R verschilde van die bij andere reclame-
ondernemingen. Ze kan omschreven worden als losjes, levendig en 
informeel en droeg duidelijk het stempel van haar oprichter Raymond 
Rubicam. Bureaus werden doorgaans geleid door een commerciële man 
in plaats van iemand uit de creatieve afdeling. Dit was niet het geval bij 
Rubicam. Hij was de creatieve man bij uitstek en hij leidde zijn bureau 
op een wijze die daarmee in overeenstemming was. Wat in het kantoor 
ontbrak aan structuur en standaard manier van werken werd meer dan 
gecompenseerd door talent en vitaliteit. Dit wordt geïllustreerd door 
het feit dat het niet gebruikelijk was om vóór 9.30 uur te werken. Een 
ander voorbeeld vormen de zogenaamde gang-ups op het bureau. Aan het 
begin van een nieuwe campagne was het gebruikelijk dat alle copywri-
ters, kunstenaars, fotografen en Copy chefs die bij het project betrokken 
waren, zich in een kamer opsloten om te brainstormen over de aanpak. 
Deze gang-ups duurden meestal tot diep in de nacht en waren vaak erg 
uitputtend. Alleen een bepaald slag mensen voelde zich thuis bij deze aan-
pak. Rubicam was altijd op zoek naar zulke mensen. Hij selecteerde zijn 
medewerkers op basis van hun schriftelijke en artistieke vaardigheden, en 
op hun bereidheid om te werken op ongewone uren en lange dagen te 
maken. Over de specifieke kwalificaties en werkervaring van zijn perso-
neelsleden maakte hij zich weinig zorgen. Rubicam was vooral op zoek 
naar mensen met innovatieve ideeën en niet naar mensen met indrukwek-
kende cv’s. 

Het Y&R bureau groeide gedurende de jaren twintig en dertig gestaag. 
Ondanks de depressie vond het nieuwe klanten. De advertentiecampag-
nes waren van een bijzonder hoge kwaliteit, hoewel of mischien wel mede 
omdat het bedrijf een erg informele organisatie had. De omzet steeg van 
zes miljoen dollar in 1927 naar twaalf miljoen dollar in 1935 en maakte 
vervolgens een sprong naar 22 miljoen dollar in 1937. Gedurende deze 
periode wist Y&R lucratieve accounts te werven zoals: Travelers Insu-
rance, Bristol-Myers, Gulf Oil en Packard-auto’s. Tegelijkertijd werd ech-
ter vrijwillig afstand gedaan van de extreem lucratieve Pall Mall account 
van de American Tobacco Company. De eigenaar van dit bedrijf, George 
Washington Hill, was berucht om het intimideren van degenen die de 
reclame voor hem verzorgden. De relatie tussen George Hill en Y&R 
werd zo gespannen dat Rubicam uiteindelijk besloot het contract met een 
waarde van drie miljoen dollar op te zeggen. Het verlies van dit account 
leidde tot grote opluchting op het kantoor en had een positieve uitwer-
king op de motivatie binnen het bedrijf (Fox, 1990, pp. 127-140; New-
man, 2004, p. 180).

In 1934 ging Young met pensioen. Hij had de belangstelling voor het 
bedrijf verloren. Young had zijn taken geleidelijk aan door anderen laten 
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overnemen. Hoewel hij veel geld verdiende wilde hij toch vervroegd met 
pensioen. Zijn positie als hoofd van de nieuwe accounts werd ingenomen 
door Sigurd Larmon. Deze zou in de volgende decennia een belangrijke 
invloed op het bureau uitoefenen. Rubicam, die geleidelijk aan steeds 
meer zijn stempel op het bureau was gaan drukken, had na het terugtreden 
van Young een meerderheidsbelang in het bedrijf. In de volgende tien jaar 
leidde Rubicam het opkomende bedrijf door de eerste ‘creatieve revolutie’ 
in de reclame-industrie. Het bureau was succesvol omdat Rubicam zijn 
creatieve afdeling altijd aanmoedigde om origineel te zijn. Bovendien ging 
hij steeds zorgvuldig om met de talentvolle, maar ook kwetsbare persoon-
lijkheden die hem omringden. Hoewel het een cliché is te beweren dat 
een bedrijf bestaat uit zijn mensen, geldt dit zeker in de reclamebranche. 
Het personeel van Y&R werd gestimuleerd, maar ook gekoesterd, zodat 
de medewerkers het bureau vaak lang trouw bleven, hoewel ze soms bij 
andere bedrijven veel meer konden verdienen. George Gribbin, het voor-
malige hoofd van de Copy afdeling, zei hierover: ‘One of the great assets of 
this agency is that a man here feels he can express himself as a writer’ (Fox, 
1990, p. 175).

Y&R werkte in de traditie van Theodor MacManus. In deze tijd 
waarin veel hard sell- (reason-why) reclame werd gemaakt, gaf Y&R juist 
de voorkeur aan een soft sell-(atmospheric advertising) aanpak. Rubicam had 
een sterke voorkeur voor visueel aantrekkelijk goedgemaakte en veelal 
humorvolle reclame. Y&R bleef de advertentie trouw, terwijl de indus-
trie zich vaak tot nieuwe reclamemedia zoals de radio wendde. Rubicam 
liet zich, naarmate de depressie langer duurde, ook niet verleiden tot een 
onethische benadering. Een andere verdienste van Rubicam was dat hij 
George Gallup (1901-1984) als onderzoeksdirecteur aan zijn bureau wist 
te binden. Gallup, die in 1931, Professor in ‘Journalism and Advertising’ aan 
de Northwestern University was, begon onderzoek te doen naar de vraag 
welke onderdelen van de gedrukte media de meeste aandacht van het 
publiek kregen. Het resultaat van dit onderzoek dat hij in 1931 uitvoerde, 
leverde enkele verrassende resultaten op. Binnen de reclamewereld ont-
stond interesse voor de resultaten van het onderzoek dat Gallup in 1932 
publiceerde. Verscheidene reclamebureaus probeerden hem in dienst te 
nemen. Rubicam deed Gallup het beste voorstel. Hij bood hem volledige 
vrijheid om zijn onderzoek te doen. Gallup hapte toe en aan het einde 
van het semester ging hij bij Y&R in New York werken. Het werk van 
Gallup had een aantoonbaar effect op de manier van reclame maken bij 
Y&R, maar verschilde van de aanpak van J.B. Watson bij JWT. Gallup was 
er bijvoorbeeld achter gekomen dat het publiek belangstelling had voor 
grappige strips (cartoons). Deze techniek werd vervolgens toegepast om 
reclame te maken voor producten. Hij ontdekte ook dat het publiek een 
voorkeur had voor rechthoekige afbeeldingen en niet voor vreemde vor-
men. Y&R hield hier rekening mee bij de uitvoering van de advertenties. 
Gallup zou uiteindelijk zestien jaar aan Y&R verbonden blijven. Hij zei 
later dat hij er nooit spijt van had gehad, omdat hij er de volledige vrij-
heid had genoten. Toen een cliënt, een fabrikant van deodorant die goed 
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was voor twee miljoen dollar omzet, een keer probeerde hem om te kopen 
door hem zijn onderzoeksresultaten te laten wijzigen, weigerde hij dit. 
Y&R gaf de opdracht terug (Fox, 1990, pp. 138-139; Gallup, A. & Gallup 
jr, G.A., 2004, pp. 407-411).

De opkomst van de radioreclame

In de jaren dertig ontwikkelde de radio zich na de tijdschriften tot het 
tweede reclame medium in de Verenigde Staten. De radio confronteerde 
de reclamebureaus met nieuwe uitdagingen. Dit medium was veel vluch-
tiger dan een advertentie in een tijdschrift dat vaker en door verscheidene 
personen gelezen kon worden. Een radioboodschap werd uitgezonden en 
was dan verdwenen. De nadruk lag bij de radio veel meer op het woord en 
allerlei (bij)geluiden. Het visuele aspect ontbrak geheel. Met radioreclame 
konden nieuwe doelgroepen, zoals ongeletterden en jonge kinderen, 
bereikt worden. Aan het begin van de jaren dertig kon één op de twintig 
volwassen Amerikanen nog niet lezen of schrijven. 

Belangrijk was ook dat radioreclame bijna niet uit de weg gegaan kon 
worden. Iemand die naar de radio wilde luisteren, accepteerde de langsko-
mende reclameboodschappen. De radio bracht in tegenstelling tot affiches 
in de metro of advertenties in tijdschriften een ‘levende’ stem het huis bin-
nen, die binnendrong in de intimiteit van het huiselijke bestaan. Gedu-
rende de jaren van de depressie groeide de radioreclame – evenals Y&R 
– tegen de stroom in. Op de radio werd de economische crisis volledig 
buitengesloten. Iemand die zijn deur niet uitkwam en alleen maar naar de 
radio luisterde kreeg nauwelijks iets te horen van de problemen in de boze 
buitenwereld. Als de mensen hun radio aanzetten konden ze aan de reali-
teit van alle dag ontsnappen. De radio bood, behalve deze escape-functie, 
ook afleiding om het dagelijks leven gemakkelijker te kunnen aanvaarden. 
Deze psycho-sociale functie ging vergezeld van een boodschap van de 
sponsor die ermee in harmonie was. 

Aanvankelijk leek de radio meer op een telefoon. De eerste radiopi-
oniers spraken namelijk voor een microfoon en luisteraars konden het 
resultaat ervan via een koptelefoon beluisteren. De eerste radio’s werden 
dan ook aangeduid met termen als Wireless Telephone en Radio Telep-
hone. Toen de koptelefoon vervangen werd door een speaker (luidspreker) 
konden ineens groepen mensen tegelijkertijd bereikt worden. De eerste 
radiouitzendingen bestonden in de Verenigde Staten vooral uit gesproken 
woord (Fox, 1990, pp. 151-152). Maar in Europa en in Nederland was dat 
niet het geval.

Zowel bij de overheid als bij belangrijke industriëlen bestond aan-
vankelijk een zekere terughoudendheid om reclame op de radio toe te 
laten. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog was onder invloed van aller-
lei schandalen die de media in de openbaarheid waren gebracht, bij veel 
captains of industry de gedachte van verantwoordelijke dienstverlening in 
het belang van de publieke zaak ontstaan. Bovendien dreigde de overheid 
door middel van wetgeving de media te reguleren, zodat vanuit de jour-
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nalistiek en de filmwereld de beweging van de social responsibility opgang 
kwam. De industriëlen beroemden zich erop de massa te willen verheffen 
(McQuail, 2003, pp. 55-56). Eerder hadden ze al geëxperimenteerd met 
het invoeren van pensioenregelingen, winstdeling en de ‘amerikanisering’ 
van immigranten. Halverwege de jaren twintig werd de radio gezien als 
het medium bij uitstek om de samenleving in cultureel opzicht op een 
hoger plan te brengen. De nieuwe technologie werd een belangrijke civi-
liserende kracht toegekend. Dit idee wordt verwoord in een advertentie 
van de National Carbon Company, waarin te lezen staat: ‘The air is your 
theater, your college, your newspaper, your library’ (Marchand, 1985, pp. 
89-90). In 1926 zag Owen D. Young, de voorzitter van General Electric en 
van de Radio Corporation of America (RCA), zijn dochteronderneming 
National Broadcasting Company (NBC) nog als een soort filantropische 
instelling. Halverwege de jaren twintig ontstond overeenstemming over de 
beperkende maatregel dat reclameboodschappen zich niet rechtstreeks tot 
de luisteraars mochten richten. Het sponsoren van een uitzending werd 
wel acceptabel gevonden (Marchand, 1985).

Het eerste commerciële radiostation KDKA werd op 2 november 1920 
door het elektronika bedrijf Westinghouse in Pittsburgh opgericht. Wes-
tinghouse hoopte geld te verdienen aan de verkoop van de radiotoestellen 
die nodig waren om dergelijke stations te beluisteren (Wood, 1958, p. 404; 
Stephens, 1989, p. 302). De doorbraak van de radio vond plaats in de herfst 
van 1921, toen ongeveer een half miljoen radio’s verkocht werden (Fox, 
1990, p. 152). Eind 1922 waren in de Verenigde Staten 576 commerciële 
radiostations actief. Van alle radiostations was er in 1924 veertig procent 
in handen van de producenten van radio’s (Leiss, Kline, Jhally & Botte-
rill, 2005, p. 109). In 1925 was het aantal in de Verenigde Staten verkochte 
radio’s al toegenomen tot 5,5 miljoen. Het ging hierbij om bijna de helft 
van alle toestellen ter wereld (Stephens, 1989, p. 302).

Vanaf augustus 1922 besloot the American Telephone and Telegraph 
Corporation (AT&T) de ether vrij te geven voor radiocommercials (Fox, 
1990, p. 152). AT&T introduceerde het ‘Toll’-systeem dat reclamemakers 
in staat stelde, tien minuten reclamezendtijd te kopen voor honderd dol-
lar. In het begin was dit aanbod geen groot succes: na drie maanden was er 
pas voor 550 dollar radiozendtijd verkocht (Stephens, 1989, p. 302). Een 
makelaarskantoor uit Long Island, de Queensbore Corporation, had de eer 
als eerste van radioreclame gebruik te maken, en wel via het station WEAF 
van AT&T in New York (Wood, 1958, p. 407). Het wist op deze manier 
twee appartementen te verkopen. In maart 1923 had WEAF 25 sponsors, 
waaronder Macy’s, Colgate en Metropolitan Life Insurance. Printers’ Ink, 
dat als vakblad voor drukkers voor reclame in de gedrukte media opkwam, 
toonde zich een tegenstander van de nieuwe concurrerende reclame 
mogelijkheid. Het dreigde geen informatie meer te zullen afdrukken, 
die betrekking had op radio-uitzendtijden. Andere vaktijdschriften, zoals 
Advertising & Selling en Advertising Age (na 1930) namen een meer positieve 
houding tegenover radioreclame aan. 

Het reclamebureau van William H. Rankin wist in 1924 Goodrich Tires 
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over te halen een uitzending van een uur te sponsoren, die via een net-
werk van negen radiostations werd uitgezonden. Al na een paar weken en 
vele positieve reacties gaf Goodrich aan, aangenaam verrast te zijn door 
het resultaat van de radiouitzendingen. Het ging uitsluitend om ‘indi-
recte’ reclameboodschappen omdat de naam van de sponsor slechts aan 
het begin en aan het einde van het programma werd genoemd. Steeds 
meer programma’s volgden dit voorbeeld, zoals de Palmolive Show waarin 
de zangers ‘Paul Oliver’ en ‘Olive Palmer’ figureerden. De belangrijkste 
producent van radio’s, Radio Corporation of America (RCA), trok de 
bezwaren die deze onderneming aanvankelijk tegen commerciële radio-
boodschappen had, in en kocht in 1926 de omroep activiteiten onder de 
naam van WEAF van AT&T (Stephens, 1989, p. 302; Fox, 1990, pp. 152-
153). De naam van het station werd vervolgens omgedoopt in WNBC. 
RCA lanceerde de National Broadcasting Company (NBC) waarvoor 
een complete tarievenlijst voor reclameboodschappen werd beschik-
baar gesteld. Frank Arnold werd in dienst genomen om radioreclame aan 
potentiële reclamemakers te gaan verkopen. Arnold reisde gedurende de 
daarop volgende zes jaar het hele land door en prees de radio aan als de 
vierde dimensie voor het maken van reclame, naast kranten, tijdschriften 
en buitenreclame. In 1927 begon Columbia Broadcasting System (CBS) 
met haar uitzendingen. CBS werd het tweede belangrijke radionetwerk.

Veel van de vroege producenten die de radio als reclamemedium wil-
den gebruiken, zoals Gilette, wisten eigenlijk niet precies wat ze er mee 
aan moesten. Ze hoopten door het sponsoren van programma’s good-
will en belangstelling bij luisteraars voor hun producten te kweken. De 
ontwikkeling van een wekelijkse programmering leidde ertoe dat ze 
een beter zicht kregen op de betekenis van deze nog nieuwe vorm van 
reclame (Leiss, Kline, Jhally & Botterill, 2005, pp. 108-112). Na de aan-
vankelijke aarzelingen werd rond 1926 door sommige reclamemakers ook 
geëxperimenteerd met meer directe vormen van radioreclame (Marchand, 
1985, p. 94). De tekstschrijvers leerden geleidelijk aan steeds beter speciaal 
voor de radio te schrijven: in eenvoudige, korte zinnen met veel herhalin-
gen en met een beperkt gebruik van s, f, m en n, letters met klanken die 
moeilijk te verstaan waren. 

Toen Arnold zijn ronde door de Verenigde Staten begon werd radio-
reclame nog door heel wat reclamebureaus afgewezen, zelfs door bureaus 
als Ayer, BBDO en JWT die er toch al vroeg bij waren. Maar ook zij 
konden het succes van de radioreclame niet blijvend negeren. De Lucky 
Strike Show met het Lucky Strike Dance Orchestra was bijvoorbeeld bij-
zonder succesvol. In november en december in 1928 nam de omzet van 
Lucky Strike toe met 47 procent. Drijvende kracht hierachter was George 
Washington Hill die de reclame via Lord & Thomas liet lopen. Hill dic-
teerde het ‘format’ van de uitzendingen echter en koos zelf de omroeper 
en het orkest. Ook bepaalde hij welke nummers gekozen werden. De 
show werd in september 1928 voor het eerst door 39 radiostations van 
NBC uitgezonden. Andere sigarettenfabrikanten, zoals Camel, de belang-
rijkste concurrent van Lucky Strike, overvleugelden Hill al snel (Fox, 
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1990, p. 154). Het aantal door reclame gesponsorde programma’s was in 
1927 nog beperkt tot twintig procent. Het nam snel toe: tot 36 procent 
in 1931 (Leiss, Kline, Jhally & Botterill, 2005, p. 109). De uitgaven voor 
radioreclame waren in 1930 tot veertig miljoen dollar opgelopen. Rond 
1932 was de radioreclame uitgegroeid tot een belangrijke vorm van 
reclame. Het Crossley rating system gaf reclamebureaus die zich op deze 
dienst abonneerden, een globale indicatie van het aantal ingeschakelde 
luisteraars. De netwerken gingen steeds hogere tarieven vragen, naarmate 
de luistercijfers verder toenamen. Sommige kranten weigerden korte tijd 
de uitzendschema’s te publiceren, precies zoals Printers’ Ink voorspeld had. 
Maar al snel besloten de krantenuitgevers eieren voor hun geld te kiezen. 
In 1932 hadden de krantenuitgevers dertig stations in hun bezit, terwijl 
ze ook nog eens 43 radiostations in opdracht van derden exploiteerden. 
Amerikanen bezaten op dat moment vijftien miljoen radio’s, waarvan er 
tien miljoen dagelijks ingeschakeld werden (Wood, 1958, pp. 405-416). 

Aanvankelijk waren Lord & Thomas en JWT het meest actief in de 
radioreclame. Lord & Thomas verzorgde vanaf augustus 1929 de Lucky 
Strike Shows en de Amos ‘n’ Andy Show voor Pepsodent (Fox, 1990, p. 
150). Het laatste programma was het meest populaire radioprogramma van 
dat moment. Het droeg bij tot een verdrievoudiging van de omzet van 
Pepsodent (Leiss, Kline, Jhally & Botterill, 2005, p. 110). In september 1929 
lanceerde JWT de Fleischman Yeast Hour. Door contacten in Hollywood 
wist JWT filmsterren in de show te halen. Met negen shows slaagde JWT 
er in 1933 in meer inkomsten voor NBC te genereren dan welk ander 
bureau ook. JWT had een directe telefoonlijn met NBC. Voorheen had 
alleen Lord & Thomas dat privilege gehad. 

Na verloop van tijd namen andere reclamebureaus de leidende positie 
van JWT over. Bij Y&R liet Raymond Rubicam de radioreclame over aan 
zijn onderdirecteur Chester LaRoche. LaRoche had veel succes met het 
Radio Household Institute, een ochtendprogramma met praktische tips 
voor huisvrouwen, en met een programma voor Jell-O in 1934. Toch was 
Rubicam hiervan niet erg onder de indruk. Hij vond dat reclame op de 
radio een vulgariserende invloed had. De reclame beheerste de radio naar 
zijn mening teveel. Toch zou de radioreclame één derde van de omzet van 
Y&R gaan uit maken toen LaRoche hem opvolgde. 

Bij Benton & Bowles, één van de belangrijkste bureaus voor radiore-
clame, hadden de eigenaren een vergelijkbaar ambivalent gevoel bij radio-
reclame. Het bureau van William Benton (1900-1973) en Chester Bowles 
(1901-1986) opende zijn deuren vlak voor de beurscrash van 1929. Na 
negen maanden leek het bedrijf failliet te gaan. Het werd echter gered 
door de ‘Maxwell House Showboat’, een variété-show onder supervi-
sie van Bowles. Het programma nam in 1934 de leiding in de Crossley 
ratings over van Fleischmann. Maar ook twee andere shows van Benton 
& Bowles stonden in de top vier in dat jaar. De beide oprichters hadden 
steeds het idee om met het bureau te stoppen, hoewel de omzet in 1934 
gegroeid was tot acht miljoen dollar. Ze aarzelden om nieuw personeel 
aan te nemen, ondanks de toenemende hoeveelheid werk. Bowles zij hier-
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over: ‘We almost killed ourselves working.’ In 1936 besloot Benton de 
reclame vaarwel te zeggen; hij was toen 36. Bowles volgde zijn voorbeeld 
een paar jaar later. Hun afkeer van radioreclame was zo sterk geworden dat 
ze uit principe besloten nooit meer naar de radio te luisteren (Fox, 1990, 
pp. 157-158; Schaffer, 1993, pp. 9-12).

Vanaf het einde van de jaren twintig tot het begin van de Tweede Wereld-
oorlog hadden de opdrachtgevers voor de radioreclame en de door hen 
ingehuurde reclamebureaus de volledige controle over de programmering. 
Sponsors waren meer dan alleen sponsor. Ze produceerden de program-
ma’s en ze contracteerden de artiesten, schrijvers, regisseurs en musici. De 
accommodatie werd van de netwerken gehuurd. De netwerken hadden 
nagenoeg geen controle over de programmering en er is geen aanwijzing 
dat ze dat wel wensten. Het gevolg voor de programmering was voorspel-
baar: een programma werd reclame onder een andere naam (Leiss, Kline, 
Jhally & Botterill, 2005, pp. 109-110). 

De twee reclamescholen die in de Verenigde Staten in de dag- en week-
bladreclame waren ontstaan, zijn ook in de radioreclame doorgedrongen. 
Allereerste was er het leidende bureau voor radioreclame Blackett-Sam-
ple-Hummert (B-S-H) dat de Hopkins-aanpak van hard sell volgde en 
er losse principes op na hield (Fox, 1990, p. 158). Dit bureau richtte zich 
vooral op goedkope artikelen die vaak gekocht werden, zoals sigaret-
ten, graanproducten, cosmetica, tandpasta, ingeblikt voedsel, mondwater, 
softdrink en patent-medicijnen. Deze producten werden door alle lagen 
van de bevolking gekocht. Het doel van de adverteerders was een grote 
naamsbekendheid te krijgen door de voordelen van de producten tot ver-
velens toe te herhalen (Wood, 1958, p. 411). De MacManus-school van soft 
sell werd vertegenwoordigd door Young & Rubicam en Benton & Bowles. 
Zij maakten commercials met meer smaak en subtiliteit. Ook hadden ze 
oog voor ethische kwesties die met het medium radio te maken hadden 
(Fox, 1990, p. 158). Ze sponsorden programma’s voor grote producenten 
van duurzame goederen: van auto’s tot huishoudelijke apparaten (Wood, 
1958, p. 411). 

Hill Blanket en Frank Hummert (1879-1966) waren beiden opgeleid bij 
Lord & Thomas toen dit bureau in Hopkins zijn belangrijkste copywri-
ter had en onder leiding stond van Lasker. Ze introduceerden de reason-
why-aanpak bij het nieuwe medium. Met de uitvinding van de soap opera 
wisten ze hun bureau naar de eerste plaats onder de bureaus van radio-
reclame op te werken. Het idee voor de soap opera kwam van Hummert. 
In 1929 werden er overdag nog maar weinig radiocommercials uitgezon-
den. De gedachte was dat huisvrouwen overdag geen tijd hadden om naar 
de radio te luisteren. Hummert overwoog dat het een goed idee was om 
deze luisteraars niet te benaderen met huishoudelijke tips, maar met ver-
halen die aansloten bij hun dagelijkse belevingswereld. In kranten waren 
dergelijke verhalen al te vinden. Waarom zou dit niet op de radio kunnen? 
Hummert bedacht de belangrijkste karakters en verhaallijnen. De verhalen 
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waren speciaal voor huisvrouwen bedoeld en vanuit hun belevingswereld 
geschreven. In 1933 was B-S-H het grootste bureau voor radioreclame. In 
dat jaar verhuisde het van Chicago naar New York, dichter bij de hoofd-
kantoren van de belangrijkste radionetwerken. In het bureau gaven Hum-
mert en zijn assistent en vanaf 1935 ook zijn echtgenote Anne Ashenhurst 
(1905-1996) de toon aan. Ze zetten een ware fabriek op voor het schrij-
ven van soap opera scripts. Schrijvers konden vijfentwintig dollar per script 
verdienen. Er zijn voorbeelden bekend van schrijvers die, voorzien van 
voedsel en voldoende schrijfmachines, opgesloten werden in een hotelka-
mer, als er een deadline gehaald moest worden. Overigens kregen ze een 
gedetailleerde lijst met taboes die ze maar hadden te respecteren. Veertien 
schrijvers leverden vijftig scripts per week af: ze schreven dan met zijn allen 
ongeveer 6,5 miljoen woorden. De aanpak van B-S-H was zeer succesvol. 
Tegen het einde van de jaren dertig ontvingen de shows van B-S-H een 
miljoen brieven van fans per week. In 1937 was Frank Hummert met een 
basissalaris van 132.000 dollar de best betaalde reclameman in de Verenigde 
Staten. Daarnaast ontving hij bonussen en een deel van de royalty’s van de 
door hem bedachte verhaallijnen van de soap opera’s. Ter vergelijking: Stan-
ley Resor verdiende dat jaar een basissalaris van 90.000 dollar, terwijl Roy 
Durstine 84.000 dollar en Raymond Rubicam 67.500 dollar verdiende. 
Hummert ontleende veel macht aan zijn succes. Een concurrerende fabri-
kant van aspirine maakte eens een prijsvergelijking met Bayer, dat Hum-
mert vertegenwoordigde. Toen Hummert dat had gemerkt nam hij contact 
op met de National Broadcasting Company met de mededeling dat hun 
relatie door deze aanpak op het spel werd gezet. Binnen de grenzen van de 
reclame waren de Hummerts rijker en machtiger dan degenen met wie ze 
te maken hadden (Fox, 1990, pp. 158-160; Cox, 2003).

In 1935 werd zeven procent van de reclame-uitgaven besteed aan de 
radio, oplopend naar een hoogtepunt van vijftien procent gedurende de 
Tweede Wereldoorlog en de tijd van papierschaarste erna. Toch werd ook 
in die jaren een substantieel deel van de programma’s van de netwerken 
niet gesponsord (Leiss, Kline, Jhally & Botterill, 2005, p. 111; Galbi, 2010). 
Aan het einde van de jaren dertig voerden B-S-H met 12,1 miljoen dol-
lar, Benton & Bowles met 7,7 miljoen dollar, Y&R met 6,5 miljoen dol-
lar, Compton met 5,3 miljoen dollar en JWT met 4,6 miljoen dollar de 
ranglijst van de reclamebureaus met de hoogste omzet in radioreclame aan 
(Fox, 1990, p. 162).

8.3 terugblik

De werknemers bij een reclamebureau in de jaren twintig en dertig kun-
nen getypeerd worden als over het algemeen jonge, relatief hoog opge-
leide blanke mannen, doorgaans afkomstig uit het midwesten van de 
Verenigde Staten. Vrouwen werkten er ook, maar in een aanzienlijk gerin-
ger aantal. Andere etnische groeperingen dan de westerse blanke klasse 
ontbraken vrijwel geheel. Werknemers in de reclame verdienden een 
bovengemiddeld salaris. Gemiddeld genomen wisselden ze vaak van baan.
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Het reclamebureau J. Walter Thompson (JWT) dat vanaf 1916 onder 
leiding van het echtpaar Stanley Resor en Helen Lansdowne stond, werd 
door hen beiden op een veel hoger niveau gebracht dan het voordien 
had. De rationeel ingestelde Resor had een duidelijke voorkeur voor een 
wetenschappelijke benadering van de reclame met als belangrijke kenmer-
ken: efficiency, vooruitgang, controle en professionalisme. Hij saneerde het 
bureau en richtte zich alleen op tachtig grote ondernemingen. Hij had 
een sterk vooruitgangsgeloof en was ervan overtuigd dat in het mense-
lijk gedrag wetmatigheden optraden die men kon toepassen om reclame 
effectiever te maken. Dit was de reden waarom hij de grondlegger van de 
behavioristische psychologie, J.B. Watson, in 1921, aan zijn onderneming 
verbond. Daarnaast was Resor overtuigd van de ideeën over marketing. In 
dit kader speelde marktonderzoek bij JWT een belangrijke rol. Als hoofd 
van de onderzoeksafdeling trok Resor P. T. Cherington aan. Zowel Wat-
son (behaviourisme) als Cherington (marketing) waren vooraanstaande pio-
niers op hun vakgebied. Resor trok overwegend personeel met een hogere 
opleiding aan. Hij had de dagelijkse leiding van JWT terwijl Helen Lans-
downe het creatieve talent vertegenwoordigde. Van de copywriters met 
sterallures werd afscheid genomen, hoewel Helen eigenlijk tot dit slag vak-
mensen gerekend kon worden. Er werden account teams opgericht, die 
gezamenlijk aan campagnes werkten.

Eind jaren twintig besloot een aantal bureaus de Atlantische Oceaan 
over te steken en zich in het kielzog van grote adverteerders in Europese 
steden te vestigen om vandaar uit de belangen van klanten te kunnen 
behartigen. Toen ze zich in Europa gevestigd hadden probeerden ze eerst 
hun belangrijkste Amerikaanse klanten (met wisselend succes) te interes-
seren om ook reclame te gaan maken op de Europese markten. Vaste voet 
krijgen bij Europese klanten lukte vrijwel niet. Een belangrijke oorzaak 
hiervan was de hoogte van de door de Amerikanen gehanteerde tarieven.

Vanaf de jaren twintig speelde het reclamebureau in de Verenigde Staten 
een centrale rol bij het maken van reclame door de grote landelijke adver-
teerders. De meeste grote adverteerders besteedden de reclame geheel uit 
aan reclamebureaus die voortdurend met elkaar in competitie waren om 
de gunst van de adverteerder. De adverteerders hadden doorgaans kleine 
reclameafdelingen binnen het bedrijf, die vooral als opdrachtgever voor de 
reclamebureaus optraden.

Op de economische crisis van 1929 reageerden de bureaus heel ver-
schillend. Stanley Resor van JWT probeerde zonder succes een convenant 
met andere bureaus te sluiten, waarbij ze elkaar moesten beloven elkaars 
klanten niet te zullen afpakken. Anderen gingen tot salarisverlaging en 
het ontslaan van personeel over. Weer anderen probeerden het personeel 
zo veel mogelijk vast te houden in de hoop op betere tijden. Maar niet 
alle bureaus verging het zo slecht. Sommige bureaus wisten juist van de 
crisis te profiteren. Een belangrijke exponent van deze goedrenderende 
bureaus was Young & Rubicam. Aan dit bureau werd, in tegenstelling tot 
veel andere bureaus waar de commerciële man de leiding had, met succes 
leiding gegeven door een creatieve man. Het was Raymond Rubicam.
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In de jaren twintig kwam een nieuwe vorm van reclame op: radioreclame. 
Aanvankelijk kwam de verkoop van radiocommercials aarzelend op gang. 
In de jaren dertig groeide het adverteren via de radio bij sommige bureaus 
zoals Benton & Bowles en Blackett-Sample-Hummert uit tot een speci-
alisme. De reclamewereld creëerde de soap opera als een nieuwe reclame-
vorm in de jaren dertig. 




