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Hoofdstuk 9 

Reclame in de Verenigde Staten, Duitsland en 
Nederland kwantitatief beschouwd

9.1 inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is vooral aan de hand van een kritisch-
hermeneutische methode, waarbij de bronnen gewogen, de gegevens 
geanalyseerd en interpretaties van de gegevens gegeven wordt, aangetoond 
dat reclame een steeds belangrijker rol in de samenleving is gaan spelen. 
Hierbij lag de nadruk op de transformatie van het advertentiebureau in 
het reclamebureau. Daarnaast is in hoofdstuk vijf een kwantitatieve analyse 
gegeven van de ontwikkeling van de dagbladen en het adverteren in ver-
schillende dagbladen. Een aanvullende kwantitatieve benadering zou dit 
beeld verder kunnen verdiepen. Daarom is gekozen voor een deelonder-
zoek naar de ontwikkeling van de aantallen advertentiebureaus gedurende 
verschillende jaren. Een probleem hierbij is echter dat het bronnenma-
teriaal per land sterk verschilt. Over de aantallen advertentiebureaus zijn 
vooral voor Nederland data beschikbaar. Wat de Verenigde Staten en 
Duitsland betreft zijn de voor de kwantificering noodzakelijke gegevens 
veel zeldzamer en veel minder samenhangend. 

Op basis van de literatuur is het mogelijk althans een indicatie van de 
kwantitatieve ontwikkeling van de aantallen advertising agencies in de Ver-
enigde Staten en de Annoncenexpeditionen in Duitsland te geven. Voor 
Nederland kan een onderzoek uitgevoerd worden dat lijkt op dat van 
Fauconnier (1962, p. 119) voor België. Fauconnier telde de vermeldin-
gen onder de rubriek ‘publi…’ in het telefoonboek van Brussel. Hij stelde 
dat dit voldoende representatief voor België was. De instellingen die Fau-
connier bestudeerde, dienden in hun activiteiten rechtstreeks verband te 
houden met het ontwerpen en uitvoeren van reclameboodschappen. 
Een herhaling van het onderzoek van Fauconnier is niet in alle opzich-
ten mogelijk, omdat een advertentiebureau niet hetzelfde hoeft te zijn als 
de door Fauconnier getelde reclame-instellingen. Een aan de Nederlandse 
situatie aangepast onderzoek is echter wel mogelijk. De volgens de werk-
wijze van Fauconnier verkregen gegevens kunnen aangevuld worden met 
gegevens over de erkende advertentiebureaus in Nederland. Hierbij dient 
in aanmerking genomen te worden dat niet alle bureaus het predicaat 
‘erkend’ mochten voeren. De gegevens over de erkende bureaus bieden 
vooral inzicht in de spreiding van de bureaus over Nederland.
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9.2 de kwantitatieve ontwikkeling van de advertentiebureaus

9.2.1 Verenigde Staten
De gegevens over de kwantitatieve ontwikkeling van de advertentiebu-
reaus in de Verenigde Staten zijn gefragmenteerd en ze maken een wei-
nig nauwkeurige indruk. Het aantal advertising agencies wordt door Redlich 
(1930, p. 89) voor 1904 op minstens tweehonderd geschat. Maar Calkins 
& Holden (1905, p. 194) vonden in de bedrijvengids van New York alleen 
in 1905 al 260 bureaus. In 1913 zouden er volgens Redlich vierhonderd 
bestaan hebben; daarvan zouden er slechts 250 door de American News-
paper’s Publishers Association erkend zijn. Presbrey (1929, p. 548) telde 
voor het midden van de jaren twintig ongeveer vijfhonderd bureaus, waar-
van er 134 lid waren van de American Association of Advertising Agents. 
Calkins hield het voor 1929 op minimaal 1.500 bureaus, maar daarbij zou-
den volgens Redlich veel onbetekenende ondernemingen meegeteld zijn. 

9.2.2 Duitsland
Het eerste advertentiebureau in Duitsland (Haasenstein) dateert uit 1855. 
Sindsdien nam het aantal bureaus gestaag toe. Genoemd kunnen worden: 
A. Retemeyer (in 1857 in Berlijn opgericht), Eugen Fort (in 1861 in Leip-
zig opgericht), H. Engler (in 1862 in Leipzig begonnen), Daube & Co (in 
1864 in Frankfurt am Main gevestigd) en Mosse (in 1867 in Berlijn opge-
richt). In 1872 telde het Duitse Rijk volgens Reinhardt (1993, pp. 105-
118) al vijftig bureaus. In negentien steden, verdeeld over geheel Duitsland 
bestonden toen Annoncenexpeditionen. De meeste waren in Berlijn geves-
tigd (negen), gevolgd door Dresden (zeven), Leipzig (zes), Hamburg (vijf), 
Frankfurt am Main (vier), Breslau en München (drie) en in Stuttgart 
(twee). In Augsburg, Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Göppingen, Han-
nover, Kassel, Kiel, Keulen, Mainz en Nürnberg bevond zich één bureau. 

In de Gewerbezählung van 1875 werden al 99 bureaus met 326 werk-
nemers geteld. De meerderheid van de bureaus (52) werd in Pruisen aan-
getroffen, gevolgd door Beieren (26), Saksen (13), Württemberg (drie), 
Mecklenburg-Schwerin (twee), Lübeck (twee) en Bremen (één). De 
meerderheid van de werknemers was in Pruisen aangesteld, namelijk 228 
personen. Van de 99 bureaus hadden twaalf bureaus meer dan vijf perso-
neelsleden en zes bureaus telden meer dan tien personeelsleden. Gemiddeld 
bestonden de bureaus uit iets meer dan drie personen. De Gewerbezählun-
gen uit 1882 en 1895 bieden geen bruikbaar materiaal, omdat Annoncenex-
peditionen en Auskunftsbüros toen bij elkaar opgeteld werden. 

In de telling van 1907 werden de Annoncenexpeditionen weer als een 
aparte groep geteld, waardoor de gegevens voor ons onderzoek weer bruik-
baar zijn. Uit deze telling blijkt dat het Duitse Rijk intussen 731 bureaus 
met 3.214 personeelsleden kende. De meerderheid van de bureaus was in 
Pruisen (380) gevestigd met een zwaartepunt in Berlijn (115). De meeste 
bedrijven (631) hadden tussen de één en vijf werknemers, 42 bedrijven 
hadden zes tot tien werknemers, 51 bedrijven hadden elf tot vijftig werk-
nemers, terwijl zeven bedrijven meer dan vijftig werknemers telden. Van 
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deze laatste groep waren zes bedrijven in Berlijn en was één bedrijf in het 
Rijnland gevestigd. Het gemiddeld aantal werknemers per bureau was 
opgelopen tot ruim vier. De spreiding van de bureaus over het Duitse Rijk 
was intussen eveneens toegenomen. Volgens Reinhardt was de groei van 
het aantal bureaus afgezet tegen de Duitse economie bovengemiddeld. De 
Annoncenexpeditionen ontstonden vooral in gebieden waar een sterke indus-
trialisatie had plaatsgevonden, zoals in Saksen, Rijnland, Westfalen en Bran-
denburg, met inbegrip van Berlijn. De voorkeur voor de plaats van vestiging 
ging niet zozeer naar industriesteden, maar eerder naar de handels-, beurs- 
en uitgeverscentra, zoals Berlijn, Hamburg, Leipzig en Frankfurt am Main. 

Over de periode van 1917 tot de Tweede Wereldoorlog zijn voor Duits-
land geen vergelijkbare kwantitative gegevens voorhanden. De Verein 
Deutscher Zeitungs-Verleger (VDZV) die in 1900 was opgericht, hield 
weliswaar gegevens bij over de bij deze vereniging erkende bureaus, maar 
die maakten slechts een deel van het werkelijk aantal actieve bureaus uit. 
Pas vanaf 1930 zijn gegevens over de erkende bureaus beschikbaar. In 1930 
bestonden in Duitsland 314 erkende bureaus; in 1933 was dit aantal onder 
invloed van de economische crisis tot 250 gedaald. De machtsovername 
door de nationaal-socialisten in 1933 bood het nieuwe regime de moge-
lijkheid zijn invloed over de Duitse pers en over de reclame uit te brei-
den. De nationaal-socialisten hadden goed door dat ze de reclamewereld 
onder controle konden krijgen via de reclamebemiddelaars. In het Gestetz 
über Wirtschaftswerbung van 27 oktober 1933 werd verordonneerd dat alle 
Werbungsmittler over een bewijs van goedkeuring van de Werberat moesten 
beschikken. De Werberat wist de controle over de Annoncenexpeditionen af te 
dwingen door middel van een gedwongen lidmaatschap van deze adverten-
tiebureaus van het Verband Deutscher Annoncen-Expeditionen (VDAE). 
Deze vereniging was in 1912 opgericht als reactie op de oprichting van 
VDZV in 1894. Vanaf juni 1934 noemde de VDAE zich ‘Reichsverband 
der deutschen Anzeigenmittler’. In november 1934 werd definitief besloten 
dat voortaan alleen ‘Arische’ advertentiebemiddelingsinstituten toegelaten 
zouden worden (Lang, 2000). Op deze wijze werd de nazifisering van de 
beroepsvereniging, waaraan een verplicht lidmaatschap verbonden was, vol-
trokken. Gevolgen van deze regulering waren het verdwijnen van het aantal 
niet erkende bureaus en een vermindering van de erkende bureaus van 250 
in 1933 tot 208 in 1937. Twee bedrijven beschikten over meer dan twee 
filialen; daaronder bevond zich als marktleider Ala met twintig filialen. In 
1943 waren in het Derde Rijk nog steeds ongeveer tweehonderd bureaus 
actief (Reinhardt, 1993, pp. 100-118).

9.2.3 Nederland

Toename van het aantal advertentiebureaus in Nederland

Er is geen volledige lijst met alle Nederlandse advertentiebureaus van voor 
1940 beschikbaar. Wel zijn er twee bronnen die informatie bevatten over 
de kwantitatieve ontwikkeling van de advertentiebureaus: ‘De officiële 
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lijst van erkende advertentiebureaux’ en het telefoonboek van Amsterdam. 
Geen van beide bronnen geeft echter een volledig beeld, maar ze kunnen 
elkaar wel goed aanvullen. De lijst van erkende bureaus geeft informatie 
over de spreiding van de (erkende) bureaus over het land, terwijl het tele-
foonboek gegevens bevat met betrekking tot het aantal bureaus (erkend en 
niet erkend) in de hoofdstad.

‘De officiële lijst van erkende advertentiebureaux’ is de meest betrouw-
bare bron. De lijst werd samengesteld door de vereniging van uitgevers van 
dagbladen De Nederlandsche Dagbladpers (NDP). In 1915, 1916, en 1919 
tot en met 1940 werd de lijst verscheidene keren (twee à drie keer) per 
jaar gepubliceerd in het verenigingsorgaan Mededeelingen aan de Leden [van 
de Nederlandsche Dagbladpers]. In 1917 en in 1918 werd de lijst tevens 
gepubliceerd in Het Advertentiewezen. Vanaf 1919 tot en met 1940 werd ze 
eveneens opgenomen in Sijthoff’s adresboek voor den boekhandel en uitgeve-
rij, dag- en nieuwsbladen, periodieken, advertentie- en reclamebureaus, grafische en 
aanverwante vakken. Al met al is dankzij de genoemde bronnen een aaneen-
gesloten reeks met de erkende advertentiebureaus vanaf 1915 tot en met 
1940 beschikbaar. ‘De officiële lijst van erkende advertentiebureaux’ geeft 
informatie over de kwantitatieve ontwikkeling, de spreiding en de con-
tinuïteit van de erkende bureaus. Ze geeft geen informatie over de niet-
erkende bureaus en ze heeft niet betrekking op de periode voor 1915. In 
dit hiaat kan in ieder geval ten dele, voorzien worden door het telefoon-
boek van Amsterdam als aanvullende bron te gebruiken. 

Bij het gebruik van het telefoonboek als bron wordt van de veronder-
stelling uitgegaan, dat een advertentiebureau in de regel niet zonder tele-
foon kan werken en dus in het telefoonboek terug te vinden moet zijn. 
Uit mijn onderzoek blijkt dat deze veronderstelling niet helemaal juist is, 
omdat in Amsterdam soms meer erkende bureaus bleken voor te komen, 
dan in het telefoonboek vermeld werden. Het onderzoek beperkt zich tot 
het telefoonboek van Amsterdam. Het eerste lokale net werd daar in 1881 
aangelegd door de Bell Telephoon Maatschappij (Davids, 1999, p. 108).

Het vroegste exemplaar van het telefoonboek dat beschikbaar is in het 
gemeente archief van Amsterdam dateert uit 1891. Voor de erop volgende 
periode van 1892 tot en met 1901 zijn geen telefoonboeken beschikbaar. 
Voor de erop volgende jaren tot 1940 is er in het genoemde archief een 
volledige reeks aanwezig. Gedurende deze laatste lange periode is het tele-
foonboek verschillende keren van naam, van eigenaar en van opzet veran-
derd. Dit maakt het gebruik van telefoonboeken als bron lastig. Zo blinken 
ze niet altijd uit door overzichtelijkheid. Maar dit ligt ook aan de bureaus. 
Sommige bureaus kwamen namelijk vooral in de eerste tientallen jaren 
vaker dan één keer in het telefoonboek voor. Of dit veroorzaakt werd 
door fouten van de samenstellers van het telefoonboek of door een bewust 
geplande reclame van de bureaus is vaak niet duidelijk. Wel kan men vast-
stellen dat het telefoonboek als reclamemedium ingezet werd door de 
bureaus. Zo probeerden ze zich van elkaar te onderscheiden door de hele 
naam in hoofdletters of in vet gedrukte letters te laten afdrukken. Ook 
werd vanaf het begin van de jaren twintig in het telefoonboek geadver-



282

teerd. Coppens adverteerde in 1924 als volgt: ‘Coppens’s Adviesbureau is 
geheel onafhankelijk van alle reclame uitgaven of reclamefirma’s. Zij stelt 
complete reclamecampagnes op volgens psychologische systemen en advi-
seert slechts één firma in elke branche.’ Vanaf 1917 konden geïnteresseer-
den tegen betaling, behalve in het gewone gedeelte, ook in een speciale 
beroepenlijst achterin opgenomen worden. In 1932 werd het speciale deel 
verplaatst naar het begin van het telefoonboek. Hiervoor was een speciale 
categorie in het leven geroepen: het advertentiebureau. 

In de loop van de jaren twintig en in de 
jaren dertig bestond de gewoonte advertenties 
te signeren. Vanaf het begin van de jaren dertig 
bepaalden de bureausignaturen het gezicht van 
het deel van het telefoonboek waarin de adver-
tentiebureaus werden geplaatst. De signaturen 
van De la Mar, Van Alfen, Arc’s, Max Nunes en 
Coppens werden in dit deel vermeld.

De verwachting dat het telefoonboek com-
plementair zou zijn aan de lijst van erkende 
bureaus werd, zoals eerder vermeld wordt, niet 
helemaal bewaarheid. Vanaf 1916 tot en met 
1919 blijken er zelfs meer bureaus in de lijst 
van de erkende bureaus voor te komen dan 
in het telefoonboek van Amsterdam. Hiermee 
worden de beperkingen van het telefoonboek 
als bron geïllustreerd. De oorzaak van het ont-
breken van erkende bureaus in het telefoon-
boek van Amsterdam is niet helemaal duidelijk. 
Het is denkbaar dat enkele bureaus toch niet 
over een telefoonaansluiting beschikten, hoe-
wel deze voorziening gezien de noodzaak 

van een goede beschikbaarheid en veelvuldige contacten toch onmisbaar 
geweest moet zijn. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat bureaus 
onder een andere naam in het telefoonboek opgenomen werden. Uit 
onderzoek hiernaar is daarvan echter niets gebleken.

Gezocht werd op de trefwoorden: advertentiebureau, advertentiekan-
toor, algemeen advertentiebureau, internationaal advertentiebureau en 
annoncebureau. Andere trefwoorden zoals publiciteitsbedrijf, reclameont-
werper, reclameatelier, reclamebureau, reclameadviesbureau, reclameartikel 
en reclamefabriek, decoratie- en tentoonstellingswerk, reclameborden en 
daglichtreclame, zijn niet systematisch onderzocht. Vaak is onduidelijk over 
welke reclameactiviteiten het bij bepaalde ondernemingen gaat. Over deze 
bedrijven kan wel iets gezegd worden, hoewel we er geen systematisch 
onderzoek naar gedaan hebben. Vanaf 1902 treft men al bedrijven onder 
de rubriek reclame aan. Vanaf de jaren twintig namen ze in aantal toe en 
deze toename zette in de jaren dertig door. Vooral in dit laatste decennium 
is er, zo krijgt men de indruk, van een snelle groei van de reclameactivitei-
ten sprake. Ook bespeurt men een toenemende specialisering. 

In de jaren twintig ontstond de gewoonte dat 
advertentiebureaus hun advertenties sig-
neerden. De afbeelding is afkomstig uit De 
Reclame van januari 1934.
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Analyse van de gegevens

De resultaten van de telling staan in de tabellen 9.2 en 9.3. In het tele-
foonboek van Amsterdam worden in de periode 1891 tot en met 1940 in 
totaal 126 advertentiebureaus (inclusief bijkantoren) vermeld, terwijl 127 
bureaus gedurende de periode van 1915 tot en met 1940 een erkenning 
hebben gehad. Uit de gegevens van de erkende bureaus blijkt dat deze 
advertentiebureaus verspreid waren over bijna het hele land, met een over-
vertegenwoordiging in de grote steden. Het zwaartepunt lag in de grote 
steden in het westen van Nederland. Amsterdam was hierbij koploper (59), 
gevolgd door Rotterdam (29) en Den Haag (16). Dit is niet verwonder-
lijk, omdat deze drie steden als de drie perscentra van Nederland golden 
(Schneider & Hemels, 1979). Drie advertentiebureaus (De la Mar, Nijgh & 
Van Ditmar en D.IJ. Alta) beschikten over vestigingen in verscheidene ste-
den. In Amsterdam waren ongeveer evenveel advertentiebureaus te vinden 
als in de overige steden bij elkaar. Met uitzondering van kleine uitschie-
ters in 1915 (24) en 1936 (41) schommelde het aantal erkende bureaus in 
Amsterdam voortdurend tussen de dertig en veertig. Het aantal erkende 
bureaus in de overige steden was aan grotere schommelingen onderhevig. 
Het varieert van 26 (1915) tot 51 (1922-1924).

De verschillen in de absolute aantallen bij de bureaus in het alge-
meen zijn bij het telefoonboek van Amsterdam groter dan bij de erkende 
bureaus het geval is. Het aantal bureaus in het telefoonboek begon in 1891 
met vier en eindigde in 1938 met 63. Bij de erkende bureaus bestond een 
groot percentage bureaus korter dan elf jaar (42 procent). Daar staat een 
bijna even grote groep (38 procent) tegenover, die langer dan twintig jaar 
actief was. Hiervan heeft 22 procent de gehele periode van 26 jaar vol 
gemaakt.

De gegevens uit het telefoonboek van Amsterdam vullen het beeld van 
de erkende bureaus aan. Het blijkt dat een kwart van de advertentiebu-
reaus in Amsterdam een levensduur heeft gehad van niet meer dan één 
jaar. Een grote groep (66 procent) heeft korter dan elf jaar bestaan. Enkele 
bureaus waren gedurende de gehele periode van 1891 tot 1940 in bedrijf. 
Twee bureaus zijn meer dan veertig jaar actief geweest. Het zijn De la Mar 
en Nijgh & Van Ditmar. Vijftien bureaus hebben 31 tot en met 40 jaar 
bestaan (dertien procent).

Overziet men de resultaten dan lijkt het meest waarschijnlijk dat de 
korte levensduur, die vooral bij de gegevens uit het telefoonboek opval-
lend is, vooral toegeschreven moet worden aan de niet-erkende bureaus. 
Men was blijkbaar vrij snel geneigd een advertentiebureau te beginnen, 
zonder dat hiervoor een voldoende financiële basis aanwezig was. Ech-
ter: ook de erkende bureaus waren niet allemaal verzekerd van een lange 
levensduur. Een erkenning hield kennelijk geen garantie in voor het naar 
behoren functioneren en renderen van een advertentiebedrijf. Toch blijkt 
bij een nadere vergelijking van de gegevens met betrekking tot erkende en 
niet-erkende bureaus, dat ook een niet-erkend bureau wel degelijk gedu-
rende langere tijd in bedrijf kon zijn. Een voorbeeld hiervan is het Inter-
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nationaal Annonce Bureau dat van 1902 tot en met 1940 bestond.
Een deel van de bureaus wist ook in slechte economische tijden te 

overleven. Dit lukte de erkende bureaus beter dan de niet erkende bureaus. 
Het verdwijnen van een bureau kon ook andere redenen, dan het ont-
breken van voldoende financiële basis hebben. Zo kon er sprake zijn van 
fusies, zoals uit de lijsten in de bijlagen 2 en 3 blijkt. Verder kon het over-
lijden van de eigenaar ertoe leiden dat een bedrijf ten onder ging. Ook 
konden bureaus van naam veranderen of naar een andere stad verhuizen. 
Het verdwijnen uit de lijst voor erkende bureaus kon tenslotte veroorzaakt 
worden door het verlies van de erkenning.

Gedurende de periode van 1912 tot en met 1919 groeide het aantal 
bureaus in Nederland sterk, zoals uit grafiek 9.2 blijkt. Dit geldt vooral 
voor de erkende advertentiebureaus. Men krijgt de indruk dat de adver-
tentiebureaus in deze periode geprofiteerd hebben van de slechte econo-
mische situatie in het buitenland. Nederland was immers alleen indirect 
betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Tot 1922 kan men een bescheiden 
stijging bij de erkende en niet-erkende bureaus registreren. Tussen 1922 en 
1927 trad een geringe daling in het aantal bureaus van beide categorieën 
op. Uit de gegevens van de erkende bureaus blijkt dat vooral bij de bui-
ten Amsterdam opererende erkende bureaus voor de aangeduide fluctua-
ties gevoelig waren. De situatie in Amsterdam was blijkbaar stabieler dan 
elders. De verklaring voor de ontwikkeling in Nederland kan gevonden 
worden in het verloop van de korte conjunctuurgolf. In de jaren 1920 en 
1929 kende de Nederlandse conjunctuur twee hoogtepunten, gevolgd 
door twee dieptepunten in 1923 en 1933 (De Vries, 1973, pp. 92-103). 

Na 1929 kan wat betreft het aantal erkende bureaus van een licht 
dalende trend gesproken worden. Deze afname kan vooral aan de buiten 
Amsterdam opererende bureaus toegeschreven worden. In het telefoon-
boek van Amsterdam nam het aantal bureaus namelijk tot en met 1938 toe. 
Na 1938 trad een lichte daling in het aantal in het Amsterdamse telefoon-
boek vermelde bureaus op. Bij de erkende bureaus trad, na een daling in 
1939, in 1940 weer een stijging op. Het oude niveau van 1938 (67) werd, 
zo blijkt uit de gegevens van de erkende bureaus, weer bereikt. Op basis 
van de grafiek van de erkende bureaus kan geconcludeerd worden dat 
Amsterdam minder gevoelig lijkt te zijn geweest voor de sociaal-economi-
sche ontwikkelingen in de periode van 1915 tot en met 1940 dan de rest 
van Nederland. Op twee uitzonderingen na (1915 met 24, en 1936 met 41 
erkende, in Amsterdam gevestigde, bureaus) schommelt het aantal erkende 
bureaus in de grafiek voortdurend tussen de dertig en veertig. De fluctua-
ties bij de erkende bureaus buiten Amsterdam zijn groter: voor 1915 komt 
men op 26, en 1922 tot en met 1924 op 51.
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Tabel 9.2 
De kwantitatieve ontwikkeling van de advertentiebureaus in Nederland in de periode 
1891-1940

 Telefoonboek 
Amsterdam

Erkend binnen  
Amsterdam

Erkend buiten  
Amsterdam

Totaal 
Erkend

1891 4      

1902 11      

1903 12      

1904 12      

1905 12      

1906 12      

1907 13      

1908 14      

1909 16      

1910 17      

1911 18      

1912 22      

1913 23      

1914 23      

1915 24 24 48,0% 26 52,0% 50

1916 24 32 50,0% 32 50,0% 64

1917 29 34 47,9% 37 52,1% 71

1918 29 34 47,9% 37 52,1% 71

1919 32 35 44,3% 44 55,7% 79

1920 38 37 46,8% 42 53,2% 79

1921 42 39 45,9% 46 54,1% 85

1922 43 38 42,7% 51 57,3% 89

1923 39 36 41,4% 51 58,6% 87

1924 42 36 41,4% 51 58,6% 87

1925 42 36 43,9% 46 56,1% 82

1926 42 37 46,3% 43 53,8% 80

1927 41 35 47,3% 39 52,7% 74

1928 42 35 47,3% 39 52,7% 74

1929 44 36 48,6% 38 51,4% 74

1930 45 36 48,0% 39 52,0% 75

1931 50 35 46,7% 40 53,3% 75
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 Telefoonboek 
Amsterdam

Erkend binnen  
Amsterdam

Erkend buiten  
Amsterdam

Totaal 
Erkend

1932 48 35 47,3% 39 52,7% 74

1933 50 37 48,7% 39 51,3% 76

1934 49 37 49,3% 38 50,7% 75

1935 52 39 54,2% 33 45,8% 72

1936 56 41 54,7% 34 45,3% 75

1937 61 36 52,9% 32 47,1% 68

1938 63 35 52,2% 32 47,8% 67

1939 60 34 53,1% 30 46,9% 64

1940 56 34 50,7% 33 49,3% 67

Tabel 9.3  
Overzicht van de levensduur van advertentiebureaus in Nederland in de periode  
1891-1940

Levensduur in jaren Telefoonboek Amsterdam Totaal Erkend

 Aantal % Aantal %

1 31 25% 9 7%

2 10 8% 6 5%

3 15 12% 5 4%

4 10 8% 8 6%

5 4 3% 6 5%

6 6 5% 3 2%

7 2 2% 6 5%

8 3 2% 4 3%

9 2 2% 2 2%

10 1 1% 3 2%

11 t/m 20 13 10% 24 19%

21 t/m 30 12 10% 51 40%

31 t/m 40 15 12%   

49 2 2%   
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Grafiek 9.1 
Kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse advertentiebureaus in de periode 
1891-1940

9.3 terugblik

Een in alle opzichten optimaal vergelijkend onderzoek naar kwantita-
tieve ontwikkelingen op het gebied van de reclame in de Verenigde Sta-
ten, Duitsland en Nederland is niet goed mogelijk door het ontbreken van 
vergelijkbaar statistisch materiaal. Consistente data met betrekking tot de 
aantallen bureaus zijn vooral voor Nederland beschikbaar. Deze data zijn 
afkomstig uit het telefoonboek van Amsterdam en ontleend aan lijsten 
van erkende bureaus. Uit de aldus verkregen gegevens blijkt dat het aantal 
bureaus vanaf 1891, het jaar waaruit het eerst telefoonboek beschikbaar 
is, tot 1940 sterk in aantal is toegenomen. In 1891 stonden nog maar vier 
bureaus in het telefoonboek van Amsterdam, terwijl dit in 1940 al opgelo-
pen was tot 56. 

Vanaf 1915 konden bureaus ‘erkend’ worden. Het aantal erkende 
bureaus groeide vanaf 1915 tot en met 1940 van 50 tot 67. Het aantal 
erkende bureaus was met 89 in 1922 op een hoogtepunt. Dit hoge aan-
tal kan vooral toegeschreven worden aan bureaus buiten Amsterdam. De 
grootste concentratie erkende bureaus bevond zich in Amsterdam, gevolgd 
door Rotterdam en Den Haag. Maar ook in andere steden, zoals Utrecht, 
Nijmegen, Arnhem, Groningen, Tiel, Zaandam, Koog aan de Zaan/Zaan-
dijk, Haarlem, Leeuwarden, Eindhoven en Dordrecht, waren erkende 
bureaus gevestigd. De economische crisis liet de bureaus niet onberoerd, 
maar een aantal bureaus begon (met wisselend succes) juist in de jaren der-
tig. 

Uit de schaarse Amerikaanse data blijkt dat daar een aanzienlijk groter 
aantal bureaus heeft bestaan en dit geldt ook voor Duitsland. In de Ver-
enigde Staten zouden in 1904 tweehonderd bureaus actief zijn geweest, in 
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1913 zouden dit er vierhonderd en in 1929 wellicht 1.500 geweest zijn. 
De groei was in Duitsland vooral in de tweede helft van de negentiende 
eeuw aanzienlijk. Na de volkstelling van 1907 in Duitsland zijn slechts 
gegevens met betrekking tot het aantal ‘erkende bureaus’ in de jaren dertig 
beschikbaar. Duidelijk is dat het aantal erkende bureaus in Duitsland onder 
invloed van de economische crisis daalde van 314 in 1930 tot 250 in 1933. 
De machtsovername van de nazi’s in 1933 zorgde voor een verdere daling, 
en wel tot 208 in 1937 en 200 in 1943. Vanaf november 1934 waren niet 
erkende bureaus verboden. 




