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Slotbeschouwing

Inleiding

In deze studie staat de ontwikkeling van advertentiekruier tot reclamebu-
reau in drie landen (Nederland, Verenigde Staten en Duitsland) centraal. De 
ontwikkeling beslaat een lange periode die loopt van de eerste helft van de 
negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van vier 
typen communicatiemodellen die door McQuail (2005) onderscheiden 
worden, werd vastgesteld dat het meest eenvoudige communicatiemodel 
(het transmissie- of transportmodel) het best geschikt is om de positie van 
het advertentie- of reclamebureau een plaats te geven binnen het commu-
nicatieproces. Het model van Braddock, dat een verdere uitwerking is van 
de Lasswell-formule bleek in al zijn eenvoud het meest in aanmerking te 
komen om als uitgangspunt voor de bepaling van de denkbare invalshoe-
ken te komen. De formule van Lasswell leidt als vanzelf tot de volgende 
onderzoeksgebieden: control analyses, media analyses, audience analyses, 
content analyses en effect analyses. Braddock vult deze opdeling aan met 
twee als vragen geformuleerde benaderingen, namelijk: Under what cir-
cumstances? en For what purpose? De aldus onderscheiden onderzoeksge-
bieden leverden de onderzoeksvragen voor ons onderzoek op. 

Vanuit deze vraagstellingen werd een tweeledige probleemstelling 
geformuleerd. Deze luidt:
•	 Hoe	 en	 wanneer	 is	 het	 advertentiebureau	 in	Nederland	 ontstaan	 en	

hoe verhield zich deze ontstaansgeschiedenis tot de Verenigde Staten 
van Amerika en tot Duitsland vanaf de negentiende eeuw tot aan de 
Tweede Wereldoorlog?

•	 Hoe	en	wanneer	ontwikkelde	het	advertentiebureau	zich	in	Nederland,	
de Verenigde Staten en in Duitsland tot reclamebureau? Wat waren de 
overeenkomsten en verschillen in de ontwikkeling in deze landen? 

Periodisering

De ontwikkelingen binnen de drie landen werden met elkaar vergeleken 
aan de hand van een viertal fasen die ontleend werden aan de Amerikaanse 
literatuur. De faseringen van Pope (1983) en Fox (1984) en Leiss, Kline, 
Jhally & Botterill (2005) hebben veel overeenkomsten. Ze werden als uit-
gangspunt genomen voor de indeling van de ontwikkeling in de Verenigde 
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Staten. De keuze levert de volgende periodisering op:
1. 1800-1870: De voorgangers van het advertentiebureau;
2. 1870-1890: De opkomst van het advertentiebureau;
3. 1890-1920: De opkomst van het reclamebureau en
4. 1920-1940: Naar een verdere professionalisering.

Beide samenhangende deelvragen van de probleemstelling werden beant-
woord door bij de ontwikkeling van het advertentiebureau tot reclame-
bureau aandacht te schenken aan de overeenkomsten en de verschillen in 
de drie landen – steeds aan de hand van de fasering in de Verenigde Staten. 
Bij de indeling in de vier fasen stond een synchrone analyse per land cen-
traal: bij elke fase werd de ontwikkeling van het advertentie- en later het 
reclamebureau in de Verenigde Staten geschetst en vervolgens vergeleken 
met de ontwikkeling in Duitsland en Nederland aan de hand van subvra-
gen die verschilden per fase. Binnen een bepaalde fase werd dus gekozen 
voor een chronologische behandeling van de ontwikkeling in de drie 
gekozen landen om die vervolgens onderling te kunnen vergelijken. Door 
de ontwikkeling binnen een fase per land afzonderlijk chronologisch uit 
te werken werd een duidelijke samenhang in tijd en plaats gewaarborgd, 
zodat ook de context van de advertentiekruierij en het daarop gevolgde 
reclamebedrijf tot zijn recht komt. De uitvoerige synchrone analyse werd 
gevolgd door een meer beperkte diachrone analyse. De diachrone analyse 
bestond uit een kwantitatieve analyse van de advertentiebureaus in de drie 
gekozen landen.

Definities

In hoofdstuk twee werden de definities van het begrip reclame onder-
zocht en tegenover begrippen als publiciteit, propaganda, marketing en 
voorlichting geplaatst. Vastgesteld werd dat reclame als modaliteit van mas-
sacommunicatie (ofwel openbare communicatie) voor 1940 door recla-
memakers doorgaans niet gedefinieerd werd. Auteurs die zich wel aan een 
definitie waagden, wekken sterk de indruk zich weinig te bekommeren 
om eerdere definities. Enkele auteurs reageerden wel op definities van 
anderen. De definities van publiciteit, reclame, propaganda en soms ook 
voorlichting werden door elkaar gebruikt. Dit is waarschijnlijk te verkla-
ren uit het feit dat deze werkvormen in de communicatiepraktijk nog niet 
zo scherp werden onderscheiden. Toch riepen de verschillende begrippen 
een ander gevoel bij betrokkenen op. Bij reclame stond een commerci-
eel belang voorop, terwijl het bij propaganda eerder om een ideëel belang 
ging. Het begrip publiciteit werd wel gebruikt in plaats van reclame: het 
was dan meestal een poging om een gunstiger klank aan reclame te geven. 
In de definities van het begrip reclame van vóór 1940 wordt een menta-
liteitsverandering zichtbaar, die zich vanaf het einde van de negentiende 
eeuw lijkt te voltrekken. Bij de oudere definities ligt het accent op infor-
meren. Bij latere definities, vanaf ongeveer 1920, wordt het element verko-
pen geïntroduceerd.
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Historiografie

Uit de historiografie, die in hoofdstuk 3 behandeld wordt, blijkt dat in 
de drie gekozen landen grote verschillen bestonden als het gaat om de 
belangstelling vanuit de academische wereld voor reclame. Nederland 
kende tot voor kort nauwelijks een traditie van wetenschappelijk onder-
zoek naar de effecten en andere aspecten van reclame. In Duitsland 
bestond tijdens het interbellum vanuit de Zeitungswissenschaft een grote 
belangstelling voor het adverteren en de advertentiebureaus. Dit blijkt 
vooral uit een reeks van proefschriften op dit terrein. Deze wetenschap-
pelijke belangstelling verdween na de Tweede Wereldoorlog lange tijd. 
Het proefschrift van Reinhardt (1983) leidde in Duitsland tot hernieuwde 
interesse voor de reclamegeschiedenis. Wat betreft de Verenigde Staten kan 
men eveneens een toegenomen belangstelling voor reclamegeschiedenis 
vaststellen, en wel vanaf de laatste decennia van de twintigste eeuw. Vooral 
de studie van Marchand (1986) heeft veel waardering geoogst. In Neder-
land bestond tot nu toe vooral aandacht vanuit een kunsthistorische optiek 
voor reclame. Het algemene overzichtswerk over reclamegeschiedenis van 
Schreurs (1989, 2001) en het kunsthistorische proefschrift van Cleven 
(1999) over de geschiedenis van het beeld in de reclame springen vooral 
in het oog. De tentoonstelling ‘100 jaar ReclameKlassiekers’ van december 
2010 tot maart 2011 in de Beurs van Berlage oogstte veel publieke belang-
stelling.

Ontwikkelingsperspectief

Vroege vormen van advertentiebemiddeling worden in hoofdstuk vier 
(Verenigde Staten en Duitsland) en hoofdstuk vijf (Nederland) behandeld. 
Deze periode liep in de Verenigde Staten tot ongeveer 1870, in Duitsland 
tot ongeveer 1850 en in Nederland tot ongeveer 1880. De voorgeschiede-
nis van het advertentiebureau verschilde in de drie landen nogal. Vooral 
de ontwikkeling in Duitsland valt op. In Duitsland (Pruisen) bestonden 
vanwege de Intelligenzblätter (advertentiebladen ook met mededelingen) 
Intelligenzkontoren die zich tevens met advertentiebemiddeling bezighiel-
den. Advertenties mochten uitsluitend verschijnen in een blad dat daar-
voor over een staatslicentie beschikte: het Intelligenzblatt. Over de vraag of 
het hierbij gaat om voorlopers van het advertentiebureau bestaat geen dui-
delijke opvatting. Zo ziet Reinhardt het Intelligenzkantor niet als een voor-
loper, omdat het geen commerciële instellingen zou zijn, terwijl Heuer 
(1937) van mening is dat het dat wel is. Hij gebruikt hiervoor als argument 
dat het bedrijven zijn, die in advertenties bemiddelen. Vergelijkbare instel-
lingen bestonden niet in de Verenigde Staten en Nederland. In Nederland 
waren voor de doorbraak van de advertentiebureaus al wel bemiddelaars 
in advertenties actief. Men kan hierbij denken aan boekhandelaren, post-
meesters, notarissen en personeel van kranten. Zij deden dat werk door-
gaans naast hun eigenlijke beroep. Er zijn aanwijzingen dat in de Verenigde 
Staten bepaalde personen zich soms ook al met advertentiebemiddeling 
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bezighielden, maar daarover is weinig bekend. 
Het eerste advertentiebureau in Nederland (Wijt en Zoonen) is in 1826 

in Rotterdam opgericht. In 1846 begon Nijgh, vanaf 1864 samen met Van 
Ditmar, een advertentiebureau, eveneens in Rotterdam. Het eerste adver-
tentiebureau in Duitsland werd na de afschaffing van de Intelligenzzwang 
in Pruisen in 1850 opgericht. In 1855 werd de Insertions Agentur in 
Altona opgericht door Ferdinand Haasenstein. Vanaf 1858 ging hij samen 
met Adolf Vogler door als Haasenstein & Vogler OHG. Het eerste adverti-
sing agency in de Verenigde Staten werd in 1843 opgericht door Volney B. 
Palmer in Philadelphia. Al deze advertentiebemiddelaars verdienden hun 
geld op dezelfde manier: in ruil voor het aanbrengen van advertenties bij 
krantenuitgevers kregen ze korting op de prijs van de aangebrachte adver-
tenties. Het belang van de bemiddelaar in advertenties viel grotendeels 
samen met dat van de kranteneigenaren aan wie de advertenties geleverd 
werden. In Nederland heeft de zegelbelasting vanaf 1844 tot 1 juli 1869 
een kostenverhogend effect gehad op zowel de abonnementsprijzen als 
op de tarieven van advertenties in dagbladen en tijdschriften, waardoor de 
expansie van de pers én het adverteren bemoeilijkt werd. In de Verenigde 
Staten speelde deze fiscale hindernis geen en in Duitsland nauwelijks een 
rol.

De pioniersrol van de Verenigde Staten

De jaren van de hoogtijdagen van het advertentiebureau komen in hoofd-
stuk vier (Verenigde Staten en Duitsland) en in hoofdstuk vijf (Nederland) 
aan de orde. In de Verenigde Staten duurde deze periode van ongeveer 
1870 tot 1890, in Duitsland van 1860 tot 1900 en in Nederland van 1880 
tot 1920. De drie landen hebben met elkaar gemeen dat er in verschil-
lende steden steeds meer advertentiebureaus opkwamen. De bureaus 
speelden nog steeds voornamelijk een rol bij het doorgeven van adver-
tenties aan bladen in ruil voor korting op de advertentieprijs. Inhoude-
lijk leverden ze doorgaans geen bijdrage aan de vorm of de inhoud van 
de advertenties. Het belang van het advertentiebureau ging geleidelijk aan 
steeds meer samenvallen met dat van de adverteerder. Het belangrijkste 
reclamemiddel bleef de advertentie, zoals dat in de eraan voorafgaande 
periode ook het geval was geweest. 

In de Verenigde Staten ontstonden bureaus in verscheidene grote Ame-
rikaanse steden. Het zwaartepunt lag in Chicago, Boston en New York. In 
1865 introduceerde Rowell het pachtbladensysteem. In het kader van dit 
systeem verpachtten uitgevers advertentieruimte aan advertentiebureaus. 
Deze verkochten de ruimte vervolgens in delen door aan adverteerders. In 
de Verenigde Staten ontstonden twee typen bureaus: special agents en general 
agents. Special agents vertegenwoordigden een beperkt aantal uitgevers. Ze 
ontstonden op initiatief van de uitgever. General agents werkten voor alle 
titels, ongeacht wie de uitgever ervan was. 

In deze vroege periode lieten de Amerikaanse bureaus hun belang meer 
samenvallen met dat van de uitgevers dan van de adverteerders. De uitge-
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vers gaven de bureauhouders de korting, zodat dezen het idee kregen dat 
ze door de kranten betaald werden. De bureaus probeerden een zo hoog 
mogelijke korting te krijgen. Dit veranderde toen N.W. Ayer & Son het 
Ayer-open-contract introduceerde, waarbij de adverteerder de korting die de 
bladen gaven, aanvulde tot 1,5 procent. Het advertentiebureau had hier-
door geen belang meer bij de mediakeuze, zodat het belang van het adver-
tentiebureau meer ging samenvallen met dat van de adverteerders. Rond 
1890 was N.W. Ayer & Son het leidende bureau in de Verenigde Staten.

Machtstrijd in Duitsland 

In Duitsland werd er een machtsstrijd uitgevochten tussen enkele grote 
bureaus die streden om de leidende positie in de markt. Van 1860 tot 1890 
was Haasenstein & Vogler marktleider. Dit bureau verloor het marktleider-
schap rond 1890 aan Mosse. De grotere bureaus hadden een netwerk van 
kantoren in de grotere Duitse steden en soms ook in het buitenland. Naast 
de grote netwerkbureaus kwamen veel kleine bureaus in tal van steden 
door geheel Duitsland op. Deze hadden doorgaans één of enkele (bij)kan-
toren. In Duitsland introduceerde Mosse in 1867 het pachtbladensysteem. 

De ‘doorbraak’ in Nederland

De ‘doorbraak’ van het advertentiebureau in Nederland vond plaats rond 
1880, toen het aantal advertentiebureaus begon toe te nemen. Het adver-
tentiebureau De la Mar, dat in 1880 met zijn activiteiten begon, slaagde 
erin zich te ontwikkelen tot het leidende bureau vóór 1940. Het pacht-
bladensysteem kwam in Nederland gedurende de jaren negentig van de 
negentiende eeuw op.

Het reclamebureau in de Verenigde Staten

In hoofdstuk zes wordt de opkomst van het reclamebureau in de Ver-
enigde Staten behandeld. In de Verenigde Staten liep deze periode van 
1890 tot ongeveer 1920. Het zwaartepunt van de reclamewereld kwam 
in Chicago te liggen. Kenmerkend voor deze periode is dat het schrijven 
van reclameteksten zich tot een vak ontwikkelde. De bureaus gingen zich 
bemoeien met de inhoud van de reclame-uitingen. Het bedrijfsmodel ver-
anderde niet. Het reclamebureau kreeg zijn inkomsten nog steeds uit de 
korting die persorganen gaven als advertenties aangebracht werden. Het 
belang van het reclamebureau ging steeds meer samenvallen met dat van 
de adverteerder. De advertentie in dagbladen bleef het belangrijkste recla-
memiddel. 

Het warenhuis Wanamaker nam de eerste tekstschrijver (copywriter) 
in dienst. Rond 1890 werden de meeste advertentieteksten nog door de 
adverteerders zelf aangeleverd. Enkele advertentiebureaus gingen er al 
snel toe over, tekstschrijvers in dienst te nemen. Sommige tekstschrijvers 
wisten een zekere sterrenstatus te ontwikkelen en kregen ook buiten de 
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directe kring van advertentiebureaus enige bekendheid. Voorbeelden zijn 
Kennedy, Hopkins en Calkins. Rond 1920 werden de meeste reclame-
campagnes van de grote landelijk adverterende Amerikaanse bedrijven 
volledig uitbesteed aan de reclamebureaus. 

Aan het begin van de jaren twintig was de transformatie van adver-
tentiebureau naar reclamebureau in de Verenigde Staten voltooid. Het 
belang van het reclamebureau viel nu grotendeels met dat van de lande-
lijke adverteerders samen. Binnen het specialisme van het tekstschrijven 
ontwikkelden zich twee stromingen: hard sell (reason-why-copy) en soft sell 
(atmospheric advertising). Bij de reason-why-copy werd aan consumenten uit-
gelegd, waarom ze een product moesten kopen. Deze vorm van reclame 
werd vooral ingezet bij consumptiegoederen die regelmatig aan klanten 
verkocht konden worden. Atmospheric advertising probeerde vooral een 
goed gevoel over een product bij klanten over te brengen. Hierbij werd 
vaak gebruik gemaakt van afbeeldingen met een beperkte hoeveelheid 
tekst. Deze vorm van reclame werd aanvankelijk vooral bij luxe-goederen, 
zoals auto’s, ingezet.

Het reclamebureau in Duitsland

De opkomst van het reclamebureau in Duitsland wordt eveneens in 
hoofdstuk zes behandeld. In Duitsland loopt de periode waarin zich deze 
ontwikkeling voltrok van ongeveer 1900 tot in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw. De eerste reclameadviseurs kwamen op rond 1900. Ze 
kwamen niet voort uit de advertentiebureaus, maar hadden een onafhan-
kelijke positie. Pas later gingen de advertentiebureaus zich eveneens met 
reclameadvies bezighouden. De rol van marktleider werd in Duitsland 
rond 1917 overgenomen door Ala (Allgemeine Anzeigen GmbH). Dit 
bedrijf werd aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog onder leiding 
van Alfred Hugenberg opgericht en had oorspronkelijk ten doel de belan-
gen van de Duitse adverteerders in het buitenland te behartigen. De Eerste 
Wereldoorlog gooide echter roet in het eten, waardoor men besloot zich 
op de binnenlandse advertentiemarkt te richten. Ala wist zich in de loop 
van de jaren twintig tot een reclameconcern op te werken door over te 
gaan op de oprichting en overname van tal van gespecialiseerde reclame-
bedrijven. 

Vanaf 1927 kwamen grote Amerikaanse reclamebureaus naar Duitsland. 
Zij volgden grote Amerikaanse adverteerders die hun producten ook op 
de Europese markt wilden verkopen. Te denken valt hierbij aan Gene-
ral Motors, Ford en Palmolive. De bureaus probeerden eerst hun Ame-
rikaanse klanten te interesseren voor het betreden van de Duitse markt. 
Het lukte de Amerikanen nauwelijks bij Duitse ondernemingen een voet 
aan de grond te krijgen. Dit had te maken met de financiële eisen die ze 
bij het aanbieden van hun dienstverlening stelden. Ze wensten namelijk 
minimaal vijftien procent van de totale reclamesom te ontvangen, met een 
minimum van 150.000 RM. Verder was het in Duitsland niet gebruikelijk 
om de reclame-activiteiten uit handen te geven aan een reclamebureau. 
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Advertenties werden doorgaans door afdelingen binnen de bedrijven zelf 
ontwikkeld en daarna via de advertentiebureaus in kranten of tijdschriften 
geplaatst. De eerste Amerikaanse reclamebureaus die in Duitsland actief 
werden, kwamen er al snel achter dat het vertalen van Amerikaanse adver-
tenties in het Duits vaak niet het gewenste effect opleverde. Slechte ver-
talingen wekten soms op de lachspieren van de Duitsers. Verder bleek de 
mentaliteit van de Duitsers nogal te verschillen van de Amerikaanse.

Vanaf 1934 werden de grote advertentiebureaus als Mosse en Ala gelijk-
geschakeld en overgenomen door de NSDAP. Sommige Amerikaanse 
reclamebureaus trokken zich weer terug uit Duitsland, anderen hadden 
hun bureau aan het Duitse personeel verkocht. De invloed van de Ame-
rikaanse reclamebureaus op het reclame maken in Duitsland bleef nog 
beperkt, hoewel de Duitse reclamemakers de Amerikaanse reclametech-
nieken met belangstelling volgden. Paradoxaal genoeg krijgt men sterk de 
indruk dat de invloed van de Amerikaanse bureaus na hun terugtrekking 
uit Duitsland groter is geweest dan daarvoor. 

Vanaf de opkomst van het advertentiebureau bestond in Duitsland een 
strijd over de tarieven. Pogingen om hierover overeenstemming te berei-
ken bleven weinig succesvol. In 1934 maakte de door de nazi’s ingestelde 
Werberat een einde aan de tarievenstrijd.

Het reclamebureau in Nederland

De opkomst van het reclamebureau in Nederland wordt in hoofdstuk 
zeven behandeld. In Nederland speelde zich dit af vanaf ongeveer 1920 
tot in de jaren zestig. De eerste reclamebureaus kwamen in de jaren twin-
tig op. Ze gingen zich met de inhoud van reclame-uitingen bezighouden 
en een rol bij de mediakeuze spelen. De eerste bureauhouders die zich 
als reclame-adviseurs profileerden waren Coppens en Knol. De grootscha-
lige reclamecampagne van Van den Bergh’s Margarinefabrieken voor Blue 
Band-margarine in 1923 en 1924 vormde wat Coppens betreft een door-
braak. Dit succes stimuleerde ook andere bureaus, zoals Rouma, om zich 
meer inhoudelijk te gaan oriënteren. 

Binnen de reclamewereld veranderden de opvattingen over reclame 
maken geleidelijk aan. De artikelen in de eerste reclamevakbladen (De 
Ark en De Bedrijfsreklame) waren aanvankelijk sterk gericht op kunst in 
de reclame. De opvatting bestond dat reclame op een esthetische wijze 
vormgegeven diende te worden. Maar rond 1920 veranderde de toon. 
Het belangrijkste doel van reclame zou het verkopen zijn en de kunst 
zou daarbij een ondergeschikte rol spelen. Het blad De Reclame, waarmee 
Berend Knol en Machiel Wilmink in 1921 begonnen, is al veel zakelijker 
van toon. Maar kunst in de reclame speelde nog wel een rol. In het door 
De la Mar vanaf 1928 uitgegeven reclamevakblad Meer Baet stond de zake-
lijke benadering centraal.

Het belangrijkste advertentiebureau voor de Tweede Wereldoorlog 
was De la Mar. Het bedrijf werd mede door overnames verbreed tot een 
reclameconcern. Dit was vooral het geval vanaf het moment dat Willem 
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Grollenberg in 1924 de leiding van Abraham de la Mar overnam. In 1931 
werden de De la Mar-bedrijven ondergebracht in de Algemeene Publici-
teits Unie. De la Mar ging zich tegen het einde van de jaren twintig steeds 
meer met de inhoud van de reclame-uitingen bezighouden. Daarom wer-
den eigen tekstschrijvers in dienst genomen. Karel Sartory ontwikkelde 
zich vanaf begin jaren dertig tot de ster-copywriter van De la Mar. De la 
Mar ging tegelijkertijd een belangrijker rol spelen bij de mediakeuze. 

Nieuwe dynamiek in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten kwam het reclamebureau vanaf het begin van de 
jaren twintig in een nieuwe fase terecht, zoals blijkt uit hoofdstuk acht. 
Het had daar op dat moment, volgens Pope (1983), zijn definitieve vorm 
bereikt. Het bedrijfsmodel was echter nog steeds hetzelfde en het belang-
rijkste reclamemiddel was nog steeds de advertentie. Maar andere reclame-
media, zoals de radio, waren aan een opmars bezig. Het zwaartepunt van 
de reclame verschoof in de periode 1920-1940 van Chicago naar New 
York, mede omdat daar de grote radionetworks gevestigd waren. J. Walter 
Thompson (JWT) ontwikkelde zich onder leiding van het echtpaar Stan-
ley Resor en Helen Landsdowne tot het leidende bureau in de Verenigde 
Staten. Resor professionaliseerde het bureau. JWT ging zich vooral op de 
heel grote klanten concentreren waarbij van kleinere accounts afscheid 
werd genomen. 

Resor nam vanaf het begin van de jaren twintig eveneens afscheid van 
de copywriters met hun sterallures, omdat hij accountteams wilde samen-
stellen. In het kader van deze reorganisatie werden vooral medewerkers 
met hogere opleidingen aangenomen. Resor, die een sterk geloof in een 
psychologische benadering had, nam de grondlegger van het behaviourisme, 
James Broadius Watson, in dienst. Het praktisch toepasbaar maken van 
behaviouristische ideeën voor reclamedoeleinden bleek echter lastig te 
zijn. Watson ontwikkelde zich vooral tot een uithangbord van het bureau. 

In de tweede helft van de jaren twintig werd de radio in de Verenigde 
Staten ontdekt als nieuw reclamemedium. Daarom ontstonden vooral 
vanaf het begin van de jaren dertig gespecialiseerde reclamebureaus voor 
radioreclame. Na een aanvankelijk aarzelende start ontwikkelde de radio 
zich tot een reclamemedium van betekenis. Op het hoogtepunt, in 1950, 
werd ongeveer elf procent van de totale brutoreclamebestedingen uitge-
geven aan radioreclame. Vanaf het begin van de jaren dertig kwam de soap 
opera, die betaald werd door sponsors, als reclamevorm op. 

De bureaus reageerden op een heel verschillende manier op de eco-
nomische crisis van 1929. Sommige bureaus hielden hun personeel zo 
lang mogelijk in dienst: het was immers hun belangrijkste kapitaal. Ande-
ren ontsloegen of degradeerden een deel van hun personeel. Er waren 
ook bureaus die juist in deze periode van economische neergang succes-
vol waren, zoals Young & Rubicam (Y&R). De belangrijkste persoon bij 
dit bureau was Raymond Rubicam. Het bureau onderscheidde zich van 
veel andere bureaus, doordat de leiding in handen lag van een creatieve 
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persoonlijkheid en niet van de commerciële man. Bij het aannemen van 
personeel werd opleiding minder belangrijk gevonden: belangrijker was 
het creatieve talent. Verder was het van belang dat medewerkers bij de cul-
tuur van het bureau pasten. Marktonderzoek ging vanaf begin jaren dertig 
onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van het reclamebureau. Y&R 
nam George Gallup in dienst. De doorbraak vond plaats met de Ameri-
kaanse presidentsverkiezing in 1936, toen Gallup de overwinning van 
Franklin D. Roosevelt wist te voorspellen. 

De kwantitatieve ontwikkeling

In de hoofdstukken vier tot en met acht staat een kritisch-hermeneuti-
sche benadering voorop. In hoofdstuk vijf werd een kwantitatieve analyse 
van toegepast. Het gevolg van de afschaffing van de zegelbelasting op dag-
bladen en advertenties op de ontwikkeling van de pers en het adverte-
ren wordt daarbij onderzocht. In hoofdstuk negen wordt de kwantitatieve 
ontwikkeling van het advertentiebureau in Nederland en – in mindere 
mate – in de Verenigde Staten en in Duitsland onder de loep genomen. 
Het aantal bureaus in Nederland is vanaf 1891 tot 1940 sterk in aantal toe-
genomen. In 1891 werden nog slechts vier advertentiebureaus in het tele-
foonboek van Amsterdam vermeld. Dit aantal was in 1940 al opgelopen 
tot 56. Het aantal erkende bureaus groeide vanaf 1915 tot en met 1940 
van 50 tot 67. De grootste concentratie erkende bureaus bevond zich in 
Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en Den Haag. Maar ook in andere 
steden waren advertentiebureaus actief. 




