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Bijlage 4

Beknopte biografie van personen die vóór 1940
werkzaam waren in de reclame en die met de 

reclamewereld een bepaalde band hadden 

Inleiding

Reclame kan niet bestaan zonder mensen die er vorm en inhoud aan 
geven. Hun persoonlijke geschiedenis valt gedurende langere of kortere 
tijd samen met de geschiedenis van de reclame. Mensen kunnen in tal van 
rollen betrokken zijn bij reclame. Dit varieert onder meer van reclamema-
ker, tekstschrijver, vormgever, directeur van een advertentiebureau, com-
missaris of opdrachtgever tot geïnteresseerde onderzoeker. De biografieën 
van deze personen die op de een of andere manier met het reclame maken 
verbonden zijn, geven inzicht in hun afkomst en betrokkenheid bij de 
reclame. Sommigen hebben een zeer prominente rol in de samenleving 
gespeeld. Anderen hebben, soms gedurende lange tijd, een meer anoniem 
bestaan in de reclamewereld geleid. 

De hieronder bij elkaar gebrachte levensbeschrijvingen vormen niet 
meer dan een bescheiden selectie van personen die beroepsmatig, door 
hun werk in de reclame, op de een of ander manier met elkaar verbonden 
waren. Ze hebben allen verder met elkaar gemeen dat ze een zekere bete-
kenis hebben gehad voor de ontwikkeling van de reclame in Nederland. 
Van sommige personen is al heel veel bekend, omdat ze een publieke rol 
hebben gespeeld. Een voorbeeld hiervan is Carl Romme, aan wie Bos-
mans (1991) een biografie wijdde. Over andere personen, zoals H. Boon-
zajer, is nauwelijks iets bekend. In de tekst van de onderhavige publicatie 
zijn biografische gegevens verwerkt van personen die als sleutelfiguren in 
de ontwikkeling van de reclamewereld beschouwd kunnen worden. Men 
kan hierbij denken aan Willem Grollenberg, Jan Rouma en de befaamde 
tekstschrijver Karel Sartory. Hun levensloop heeft voldoende aandacht 
gehad, zodat ze geen aparte biografie in deze bijlage krijgen. Maar voor 
sommige personen is een uitzondering gemaakt, omdat zij een bijzondere 
bijdrage hebben geleverd aan de reclame in Nederland. Dit geldt bijvoor-
beeld voor Anton Grünbaum, geboren in Odessa (Oekraïne), die mogelijk 
kan gelden als de eerste reclamepsycholoog in Nederland, of Wladimier 
Bielkine, geboren in Moskou, die onder meer als reclameontwerper in 
Nederland actief was bij Philips en De la Mar. Verder vloeit uit de keuze 
van het tijdvak voort dat het accent ligt op personen die voor 1940 een rol 
speelden in de reclame.
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Ph. (Philip) van Alphen 

Van Alphen werd in 1894 in Batavia geboren. Zijn vader werkte daar als 
werktuigbouwkundig ingenieur. Als jongeman kwam hij naar Amsterdam 
om te studeren. Hij doorliep de vijfjarige HBS met succes. De bedoe-
ling was chemie te gaan studeren. De Eerste wereldoorlog brak echter uit, 
zodat Philip naar een baan moest omzien. Van Alphen kwam in 1915 in 
dienst bij Coppens, aanvankelijk als manusje-voor-alles. Tot 1928 bleef hij 
in dienst bij Coppens bij wie hij het reclamevak leerde. Coppens had veel 
belangrijke klanten en behoorde tot de top van de Nederlandse reclame-
bureaus. 

In 1928 werd Philip ziek. Op doktersadvies ging hij naar Zwitserland 
om te genezen. Na veel voorbereidingen begon hij voor zichzelf op de 
Herengracht 588 in Amsterdam, naast het gebouw van de Deli-maat-
schappij. Eén van zijn eerste klanten was Blookers Cacao & Chocoladefa-
brieken N.V. Van Alphen beschikte niet over een uitgebreide staf personeel 
en zocht daarom zijn heil in het werken met foto’s. Foto’s werden in de 
advertentiereclame – tot dan toe – nauwelijks gebruikt. Daarom was Van 
Alphens aanpak nieuw. Hij trok er dan ook de aandacht mee. Het leverde 
hem veel nieuwe klanten op. 

Van Alphen had veel succes met de Klinkerwegencampagne. De klin-
kerwegencampagne was één van de eerste collectieve campagnes in 
Nederland. (‘Klinkerwegen, veilige wegen.’) Veel grote adverteerders heb-
ben van de diensten van Van Alphen gebruik gemaakt. Genoemd kun-
nen worden Flipje van De Betuwe, Victorientje van Victoria en Van Nelle 
bestellen. In de jaren dertig gaf Van Alphen de zogenaamde A-boekjes uit 
met daarin algemene verhalen over de reclame en voorzien van adverten-
ties van clichémakers en kranten. In 1965 overleed Van Alphen, nadat de 
zaak in 1962 al was overgenomen door Jack Philips. 

Philip van Alphen werd door Roland M. Wijdeveld getypeerd als 
iemand die altijd in een onberispelijk pak gekleed was. Bij grote campag-
nes bezocht hij zijn klanten en overdonderde hij hen door zijn teksten 
met geweldige overtuigingskracht voor te lezen (NN, juli/augustus 1952, 
p. 229; Ouwendijk, 7 september 1978, pp. 22-23.).

Wladimir Bielkine 

Bielkine werd volgens de Russische tijdrekening op 8 oktober 1895 (= 21 
oktober 1895 volgens de Gregoriaanse tijdrekening) in Moskou geboren. 
Helemaal zeker is deze geboortedatum echter niet, want in het tsaristische 
Rusland bestond op dat moment nog geen Burgerlijke Stand. In 1918, 
een jaar na de Oktoberrevolutie, vluchtte Bielkine met zijn ouders naar 
de Kaukasus. Van daar ging het gezin met een Grieks schip naar Bulgarije. 
Wladimir trok er al gauw alleen op uit en op zijn zwerftochten deed hij 
Wenen, Praag, Berlijn, Amsterdam, Londen, Parijs en Monte Carlo aan. 

In november 1924 vestigde Bielkine zich in Haarlem en was daar werk-
zaam als illustrator en reclameontwerper. Onder andere voor het Haarlems 



319

Dagblad tekende hij karikaturen van politieke kopstukken. Als politiek 
tekenaar was hij van 1926 tot begin 1927 ook actief voor De Notenkra-
ker, een politiek satirisch weekblad van sociaaldemocratische signatuur. Op 
15 maart 1927 kwam Bielkine in dienst van de Reclameafdeling van Phi-
lips in Eindhoven. In de drie jaar die Bielkine bij Philips in dienst was, 
ontwierp hij honderden advertenties, reclamefolders en brochures. Hij 
maakte reclame voor het hele scala aan Philips-producten: gloeilampen, 
autolampen, luidsprekers, radiobuizen, röntgenapparatuur, neon en vooral 
ook voor de radio, die in 1927 door Philips op de markt werd gebracht. 
Bielkine illustreerde ook de advertenties waarin Philips met gepaste trots 
weer een nieuw record in aantal arbeiders bekend maakte. 

Met Louis Kalff heeft Bielkine blijkbaar een goede relatie gehad, want 
samen hielden ze in 1928 in de Waag in Haarlem een tentoonstelling van 
hun reclamewerk en vrije kunst. Voor het Eindhovensch Dagblad tekende 
Bielkine de karikaturen van gemeenteraadsleden tijdens de raadsverga-
deringen. Ook illustreerde hij af en toe een artikel. Er is één spotprent 
van Bielkine in het Eindhovensch Dagblad verschenen. Bielkine woonde 
in Eindhoven samen met zijn broer Aleczy. Hun huis in de Sperwer-
laan stond niet erg gunstig bekend. Toen Willem Dijs, een in Eindhoven 
beruchte inspecteur van politie, een onderzoek naar Bielkine instelde naar 
aanleiding van diens verzoek tot naturalisatie, rapporteerde hij dat het in 
de betreffende woning op zedelijk gebied niet behoorlijk toeging. Er had 
iemand gewoond, die voor de rechtbank van ’s-Hertogenbosch terecht 
had gestaan in verband met valsheid in geschrifte. Bovendien werd er in 
gezelschap van minder gunstig bekend staande vrouwen grof om geld 
gespeeld. Blijkbaar werden de berichten over Bielkine uit Eindhoven in 
Den Haag niet al te serieus genomen, want in 1933 werd hij tot Nederlan-
der genaturaliseerd. 

Op 17 januari 1930 had Bielkine ontslag genomen bij Philips omdat hij 
minder gebonden wilde zijn. Hij bleef echter nog wel werk in opdracht 
voor Philips verrichten, ook toen hij van juni tot en met december 1930 
in Berlijn verbleef. Bielkine vestigde zich na terugkomst uit Berlijn in 
Amsterdam en zijn broer voegde zich daar twee maanden later bij hem. 
Vermoedelijk werd Bielkine in 1931 nog regelmatig als freelancer door 
de afdeling Artistieke Propaganda van Philips ingehuurd. In ieder geval 
tekende hij zichzelf in het najaar van 1931 nog als lid van de afdeling op 
een prent waarop alle reclameontwerpers in karikatuur zijn afgebeeld. 
Bielkine maakte behalve voor Philips ook reclame voor verschillende 
andere bedrijven, zoals voor bedrijven als Metz & Co, De Bijenkorf, het 
Gemeentelijk Energiebedrijf in Amsterdam, en Droste’s Cacao- en Cho-
coladefabrieken in Haarlem. Bielkiene maakte voor diverse dochterbedrij-
ven van De la Mar, waarvoor hij ging werken, reclame. Voor Meer Baet, het 
huisorgaan van De la Mar, ontwierp hij onder meer de omslag van het 
januarinummer van 1936 waarin hij zijn visie op kunst in de reclame in 
het jaar 2000 gaf. Naast zijn werk als reclameontwerper was Bielkine ook 
actief als schilder, ontwerper van boekbanden en illustrator van boeken, 
ook ontpopte hij zich als decor- en kostuumontwerper. Bielkine maakte 
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in de jaren dertig illustraties voor diverse kranten en tijdschriften. Voor Het 
Volk tekende hij onder andere de karikaturen van wereldleiders en andere 
beroemdheden. In De Groene Amsterdammer had hij een rubriek, geti-
teld ‘Zij en Wij’ waarin hij karakteristieke bijzaken van buitenlanders en 
Nederlanders in luchtige schetsen liet zien. Andere tijdschriften waarin zijn 
werk in verscheen, waren bijvoorbeeld Op De Hoogte, Ons Eigen Tijdschrift, 
Nova, Astra en Panorama. In 1933 trouwde Bielkine met de actrice Mies 
Elout. Uit dit huwelijk werd een zoon (Alexander) geboren. Het huwelijk 
zou echter niet standhouden, vanwege Bielkines homoseksualiteit.

Verdere biografische gegevens over Bielkine zijn schaars. In november 
1947 vertrok hij naar Zürich in Zwitserland en op 31 juli 1963 overleed 
hij op Gran Canaria. In de advertentie waarin zijn ex-echtgenote kennis 
gaf van zijn overlijden, deelde zij ook mee dat hun zoon Alexander op 
11 december 1962 bij het zwemmen in de Stille Zuidzee was verdronken 
(De Notenkraker, 1926 en 1927; Van Dam, januari/februari 1995; Wilbrink, 
2005; http://philipsreclame.franswilbrink.eu/index.php?option=com_
content&view=article&id=52:biografiebielkinewladimir&catid=39:kunst
enaars&Itemid=54, 9 mei 2009). 

H. Boonzajer

Boonzajer (1890-1964) werkte vanaf 1927 als 
correspondent moderne talen bij Remaco. Van 
Joost Smit kreeg hij het verzoek de redactie 
van Meer Baet over te nemen van Karel Sartory 
die het te druk had met zijn andere werkzaam-
heden. In 1936 werd Boonzajer door Sartory 
ingewerkt, waarna hij de redactie van Meer Baet 
overnam. Voor die tijd als redacteur had hij ook 
als reclamechef gewerkt voor Remaco’s Film-
bedrijf waarvan hij reclamechef was geweest. 
Hij had toen onder meer de ondertiteling van 
films als ‘Follow the fleet’ gemaakt. 

Boonzajer schreef Meer Baet grotendeels 
zelf vol. In 1937 begonnen de uitgevers van de 
drie op dat moment verschijnende reclame-
periodieken (De Reclame, Meer Baet en Offi-
cieel Orgaan van het Genootschap voor Reclame) 
besprekingen om te komen tot één gemeen-
schappelijke uitgave. De drie titels fuseerden in 
1938 tot de Revue der Reclame. Boonzajer bleef 

tot 1945 redacteur van de Revue der Reclame. Na de bevrijding werd hij 
redacteur van Ariadne. Hij bleef dit tot 1948. Op 9 april 1964 overleed 
Boonzajer (NN, mei 1960, p. 387; NN, 1964, p. 461).

Revue der Reclame. Hier het eerste nummer 
van de derde jaargang uit januari 1940.
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Johannes Augustinus Maria (Jan) Derks 

Derks (9 december 1912 - 8 januari 1963) was een Nederlands jurist, 
schrijver en journalist, prominent katholiek, medewerker van de KRO en 
vanaf 1947 hoofdredacteur van het katholieke dagblad De Tijd. Na een één 
aprilgrap die verkeerd begrepen werd vertrok hij naar de reclamewereld, 
en werd hij vanaf 1952 adviseur van de Algemene Publiciteits Unie (APU) 
en vanaf 1958 directeur van het reclamefilmbedrijf Cefima, een dochter-
maatschappij van APU. Derks leverde een bijdrage aan het herdenkings-
boek (De vierde vrijheid) van De la Mar uit 1955 over film en televisie.

Jan Derks studeerde rechten in Utrecht (1935) en was in januari 1934 
medeoprichter en redacteur van het nationalistische, en later antisemiti-
sche blad De Nieuwe Gemeenschap samen met de antisemitische schrijver 
en vertegenwoordiger van de Nieuwe Zakelijkheid, Albert Kuyle. Het 
blad De Nieuwe Gemeenschap was opgericht tegen De Gemeenschap. Dit 
laatste blad was het lei-
dende cultureel tijdschrift 
voor katholieke jonge-
ren van januari 1925 tot 
en met september 1941. 
In 1935 werd De Nieuwe 
Gemeenschap opgeheven. 
Derks richtte in 1936 
het tijdschrift Vrijdag op, 
dat nog geen jaar heeft 
bestaan. In Vrijdag publi-
ceerden onder andere 
ook Godfried Bom-
ans, dr. P.C. de Brouwer 
en prof. dr. Frans van 
der Ven. Derks is ook 
bekend geworden door 
zijn initiatief tot fusiebe-
sprekingen tussen groot-
Nederlandse en sterk 
nationalistische beweging 
Verdinaso en de NSB in 
1939. Naast redacteur 
vanaf 1937, was hij eerst 
correspondent (te Rome) 
en daarna van 1947 tot 
1952 hoofdredacteur 
van het katholieke dag-
blad De Tijd. Zijn jour-
nalistieke bijdragen en 
reisschetsen werden 
gebundeld.

De organisatie van een eenmansreclamebureau volgens Eppo Doeve (2 juli 
1907 - 11 juni 1981). De afbeelding werd gepubliceerd in Meer Baet van ja-
nuari 1935 (p. 2333).
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Vanaf 1952 schreef Jan Derks, eerst in de hoedanigheid van adviseur en 
vanaf 1 januari 1958 als mede-directeur van Cefima, scenario’s voor recla-
mefilms. Derks werd ook ingeschakeld bij de public relations van De la Mar. 

Nadat hij zich in Hilversum had gevestigd, werd hij daar enige tijd raads-
lid voor de KVP. Hij was getrouwd met Marie-Louise de Pont, waarmee 
hij zes kinderen kreeg. Derks was de schoonvader van Marcel van Dam.

Derks ontving de katholieke kerkelijke onderscheiding ridder in de 
orde van St. Gregorius de Grote. Naast deze onderscheiding, verkre-
gen in verband met zijn activiteiten ter gelegenheid van 100 jaar Krom-
staf (herstel van de bisschoppelijke hiërarchie), was hij ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau (NN, 16 januari 1963, p. E5; W.G., januari 1963, p. 
65; Manning, 1985; Joosten, 1964; Schrama, 1996, pp. 433-450). Zie ook: 
Wikepedia. De Vrije Encyclopedie, d.d. 1 september 2011.

Joseph Ferdinand (‘Eppo’) Doeve 

Doeve (Bandung Nederlands-Indië, 2 juli 1907 - Amsterdam, 11 juni 1981) 
staat bekend als ontwerper, schilder, tekenaar en boekbandontwerper. Zijn 
baboe gaf hem eerst de koosnaam Eppie, en later Eppo. Eppo’s vader, een 
bestuursambtenaar met veel belangstelling voor tuinarchitectuur, had bij 
zijn zoon al een voorkeur voor tekenen gewekt, toen deze vijf jaar was. 

Gedurende zijn lagere schooljaren (1914-1920) en HBS-tijd (1920-
1926) bekwaamde Doeve zich verder in het tekenen, maar ook in boetse-
ren, houtsnijden, beeldhouwen en muziek maken op allerlei instrumenten. 
In 1927 vertrok Doeve uit Bandung om zich in Wageningen te vestigen. 
Daar ging hij aan de Landbouwhogeschool studeren. Na voor De la Mar 
gewerkt te hebben ging hij aan de slag bij enkele opiniebladen. In 1933 
werd Doeve politiek cartoonist van De Groene Amsterdammer. Ook deed hij 
vanaf 1936 freelance-werk voor de Haagsche Post. 

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, kwam zijn werk als tekenaar-
illustrator stil te liggen. Doeve trok zich terug in Blaricum en ging zich 
vooral bezighouden met schilderen. Als schilder kan Doeve tot de groep 
van de magisch realisten, zoals Raoul Hynckes en Pyke Koch, gerekend 
worden. 

Kort na de bevrijding van Nederland tot aan zijn overlijden werkte hij 
voor het nieuw opgerichte Elseviers Weekblad. Doeve voorzag het blad 
wekelijks van een politieke prent en maakte illustraties bij reportages. Ver-
der werkte hij voor het Algemeen Handelsblad, De Telegraaf en Vrij Nederland. 
In 1948 ontwierp hij het eerste affiche van het zojuist opgerichte Hol-
land Festival. Doeve ontwierp verder onder andere decors en bankbiljet-
ten. Bekend zijn ook de omslagen van de eerste duizend Prisma Pockets, 
waarvan zeker tien procent van de omslagen op zijn naam staat. Verder was 
hij portretschilder. Doeve was lid van Arti et Amicitiae in Amsterdam. In 
1973 werd Doeve onderscheiden met de Orde van Oranje-Nassau (Alge-
meen Handelsblad, 15 oktober 1934; Huyskens, 1982; NN, mei 1959, pp. 
266-271; Wilbrink, 2005).
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A.A. (Abram Anton) Grünbaum 

Grünbaum is op 23 mei 1885 in Odessa (Oekraïne) geboren; hij over-
leed in 1931 in Utrecht. In 1902 rondde hij in Odessa het gymnasium 
met lof af. Grünbaum was van plan ingenieur te worden en begon op zijn 
zeventiende te studeren aan de Technische Hogeschool in Karslruhe. Al 
gauw stapte hij over op de studie van psychologie en filosofie in Leipzig 
en Würzburg. Daarna studeerde hij vier jaar natuurwetenschappen. Zijn 
docenten in de psychologie waren Wilhelm Wundt in Leipzig en Oswald 
Kulpe in Wurzburg. Bij Kulpe promoveerde hij in 1907 magna cum laude 
op een proefschrift met de titel Über Abstraktion der Gleichheit. 

Van 1907 tot 1913 werkte Grünbaum aan verschillende universiteiten 
op het gebied van de psychologie en aanverwante vakken. Zo werkte hij 
onder andere bij Vladimir Bechterew in Petersburg, bij Max von Frey in 
Wurzburg en bij Max Verworn in Bonn. In 1913 werd hij assistent-hoog-
leraar in Bonn. In 1914 kwam hij onder invloed van de Eerste Wereldoor-
log naar Nederland, waar hij in 1916 aan de Gemeentelijke Universiteit in 
Amsterdam privaatdocent voor de experimentele psychologie werd. Toen 
de Vereeniging voor Reclame in december 1923 werd opgericht behoorde 
Grünbaum tot één van de eerste leden. Vanaf 1926 was hij Nederlands 
staatsburger. Grünbaum was in 1928 bestuurslid van het Genootschap 
voor Reclame. In datzelfde jaar werd hij bijzonder hoogleraar psycholo-
gie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en conservator van de psychiatrische 
en neurologische kliniek in de Nicolaas Beetsstraat in Utrecht. Daarmee 
eindigde zijn actieve betrokkenheid bij de reclame. Hij werd als een groot 
geleerde gezien. 

Grünbaum was één van de oprichters van het tijdschrift Administratieve 
Arbeid. Maandblad voor Rationeele werkmethoden. In dit tijdschrift publi-
ceerde hij tussen 1924 en 1928 een serie artikelen over psychologie en 
psychotechniek van de reclame. Hij schreef in Administratieve Arbeid een 
reeks artikelen over reclame met titels als: ‘Het opwekken van behoeften. 
Iets over illustraties’ (februari 1924), ‘Over de gunstigste plaats der reclame’ 
(augustus 1924) en ‘Psychologie en Psychotechniek van de reclame. Phsy-
siognomische waarde van een reclame’ (september 1926). Deze bijdragen 
lagen in het verlengde van andere artikelen over psychotechniek 

De artikelenserie kan, volgens Van Ginneken (1993, p. 35), beschouwd 
worden als de eerste systematische verhandeling die in Nederland door 
een psycholoog over reclame is geschreven. Dankzij de publicaties van 
Grünbaum kon men in Nederland kennis nemen van onderzoek op het 
gebied van de reclamepsychologie in Duitsland en in de Verenigde Staten. 
Grünbaum had zich ten doel gesteld de nieuwe inzichten uit die landen 
aan de hand van concrete voorbeelden van reclame-uitingen in de arti-
kelenreeks in het tijdschrift Administratieve Arbeid te bespreken. De meeste 
door hem behandelde voorbeelden waren afkomstig uit artikelen van 
Duitse collega’s. Grünbaum behoorde tot de empirische school en hij ori-
enteerde zich daarbij vooral op de Duitse waarnemingspsychologie, waar-
bij experimenten met betrekking tot de menselijke waarneming en het 
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geheugen een centrale plaats innamen. De reclamepsychologen van het 
eerste uur, onder wie ook Grünbaum, presenteerden gedetailleerd opti-
sche ‘wetmatigheden’, en wel aan de hand van voorbeelden van reclame-
uitingen waarin deze naar hun mening op een overtuigende manier tot 
uiting kwam. Ze vonden het van belang dat de reclame opviel en dat de 
afzonderlijke beeld- en tekstelementen snel door de lezer bekeken en 
opgenomen konden worden. Toch moet het belang van Grünbaum niet 
overschat worden. Hoewel zijn artikelen in De Reclame vanaf 1924 regel-
matig beknopt, veelal kritisch, besproken werden, is het nog maar de vraag 
of ze in reclamekringen veel gelezen werden. Omdat de artikelen niet in 
boekvorm verschenen, zijn ze niet als een ‘mijlpaal’ opgemerkt. De serie 
liep tot 1928, toen Grünbaum benoemd werd tot bijzonder hoogle-
raar ontwikkelingspychologie in Utrecht. Een jaar na zijn benoeming in 
Utrecht trad Grünbaum uit de redactie van het tijdschrift. Daarna werd 
hij snel vergeten als de eerste psycholoog die zich in Nederland met recla-
mepsychologie had beziggehouden (De Reclame, januari 1928, p. 40; Het 
Advertentie Bureau, december 1931, pp. 239-243; Coppens, februari 1932, 
p. 53; Van Ginneken, 1993; Cleven, 1999, 2000; Boogaard, 2008; Stien & 
Dane, 2001). 

W.J. Gerritsen

Gerritsen (geboren op 30 maart 1894 in Oosterbeek) doorliep de vijfja-
rige HBS. Hij maakte daarna speciale studie van de Nederlands-Indische 
rietsuikerindustrie. Vervolgens studeerde hij aan de Landbouw Hoge-
school te Wageningen. In 1916 trad hij in dienst van de Shell, waarvoor 
hij op geologisch gebied werkzaam was in Nederlands-Indië. Het leven 
in de rimboe beviel hem maar matig en al na enkele jaren vertrok hij naar 
Java waar hij actief was in de handel en als beëdigd makelaar in ‘producten, 
shipping en exchange’. 

In 1924 ging Gerritsen over naar het Persbureau Aneta te Batavia, waar 
hij de telegrafische internationale berichtgeving verzorgde. In 1929 ver-
tegenwoordigde hij Aneta op de conferentie van de Volkenbond in Den 
Haag. Hetzelfde jaar ging hij naar Baravia terug als directeur van de Bata-
viasche Filmfabriek. In deze functie legde hij zich toe op het maken van 
cultuurwetenschappelijke films op vulkanologisch gebied. Hij maakte 
daarom veel buitenlandse reizen. Zo bezocht hij Zuid-Afrika, Austra-
lië, Frans Indo-China en de Straat van Malakka. Zijn films werden erg 
gewaardeerd. Vooral de verfilming van de onderzeese vulkaan de Krakatau 
werd door de wetenschappelijke wereld als een unicum op vulkanologisch 
gebied beschouwd. In 1932 trad Gerritsen in dienst van de N.V. Remaco 
te Amsterdam, eerst als bedrijfsleider en later als directeur. In febru-
ari 1941, toen de N.V. Remaco aan Ala Anzeigen verkocht werd, trad hij 
terug als directeur. W.N. van der Sluys, die directeur was van N.V. Meer-
kotter & Co, volgde Gerritsen op (NN, 1941, p. 27).
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H.J.A (Henricus Johannes Antonius) Hermens 

Hermens (geboren in 1902) deed in 1924 zijn intrede in de reclamewe-
reld als assistent-reclamechef bij N.V. A. Wulfing en Co’s chemische pro-
ducten. Later werd hij reclamechef bij J. Leonard Lang in Amsterdam. In 
1930 werd hij directeur van de Bond van Adverteerders en dat bleef hij 
negen jaar, om vlak voor de Tweede Weereldoolog over te stappen naar de 
uitgeverswereld. In 1939 werd hij benoemd bij de N.V. Uitgevers Maat-
schappij Diligentia in Amsterdam en in 1941 bij de N.V. Uitgevers Maat-
schappij Neerlandia te Utrecht, die behalve in Utrecht ook dagbladen in 
Breda en in Maastricht uitgaf. In 1947 werd hij benoemd tot directeur 
van dit laatste bedrijf. In 1949 promoveerde Hermens op een proefschrift 
over de bedrijfseconomische betekenis van de reclame. In 1960 werd Her-
mens president-directeur van Neerlandia. Hermens bekleedde tal van 
nevenfuncties, zoals voorzitter van de Raad van Orde en Tucht (ROTA) 
voor het Advertentiewezen, voorzitter van de Federatie van Werkgevers-
organisaties in het boekdrukkersbedrijf, voorzitter van het KUFO (Sint 
Bonifacius Lyceum) te Utrecht, bestuurslid van de Algemene Katholieke 
Werkgevers Vereniging, lid van het Nederlands comité van de Commis-
sion on Advertising and European Integration van de Internationale 
Kamer van Koophandel (NN, 19 juni 1968, p.335; Hemels, 1983, p. 104).

H.F.L. Hortsmanshof

Horstmanshof kwam in 1924 op de leeftijd van veertien- en een half jaar 
bij het advertentiebureau De la Mar als jongste bediende in dienst. Zijn 
werk bestond toen uit boodschappen doen, facturen tikken en verder alles 
wat er bij een klein bureau van ongeveer vijf man gedaan moest worden. 
Horstmanshof geeft in een interview bij gelegenheid van zijn vijftigjarig 
jubileum bij Intermarco in MMD/Ariadne (30 oktober 1974, p. 2) zijn 
commentaar op de manier van werken in zijn begintijd. De zetaanwij-
zingen beperkten zich veelal tot ‘grote kop’, ‘kleine kop’, ‘balken’. De zet-
ter moest dan veelal op eigen gevoel te werk gaan. ‘Vroeger zat je overal 
in, deed je alles. Er was geen specialisatie, er waren alleen ae’s. Je deed de 
mediadiensten en je ging voor akkoord naar de klant. Je groeide met een 
campagne mee. Je wist alles van haver tot gort. Als er iemand ziek was 
kon je direct overnemen. Vroeger was je geen nummer, je had meer liefde 
voor het vak, je stónd ergens voor.’ Toch had de goede oude tijd, volgens 
Hortsmanshof, ook zijn keerzijde. ‘Zaterdags werkte je vaak tot half zes. 
Want de order móest de deur uit, de advertentie moest ’s maandags in de 
kranten staan. Je werkte, vooral in de wintermaanden, dikwijls van acht 
uur ’s ochtends tot elf uur des avonds. Voor de jonge garde vind ik het nu 
stukken beter, wat werktijden betreft.’ Aldus Horstmanshof. Bij zijn jubi-
leum in 1974 was hij hoofd van de orderafdeling. Op 1 november 1974 
ging Horstmanshof met vervroegd pensioen (NN, 4 november 1964, p. 
832).
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Viktor Mataja 

Mataja (geboren op 20 juli 1857 in Wenen en daar overleden op 19 juni 
1934) was een Oostenrijkse econoom en politicus. Hij was halfbroer van 
de latere Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Heinrich Mataja. 
De schrijfster Emil Marriot (Emilie Mataja) was zijn zuster. Na zijn rech-
ten studie promoveerde hij in 1883. 

Mataja werkte bij de Weense Kamer van Koophandel. Hij maakte naam 
als een criticus van de toenmalige burgerlijke wettelijke aansprakelijk-
heid. Hij werd hoogleraar in Innsbruck (1890), Salzburg (1892) en Wenen 
(1897). Tussen 1908 en 1911 was hij twee keer minister van Handel. In 
1917 werd hij minister zonder portefeuille en richtte hij in opdracht van 
keizer Karel 1 het Ministerie van Sociale Zaken op. Aan dit ministerie 
gaf hij tot 27 oktober 1918 leiding. Daarom wordt hij als ’s werelds eerste 
minister van Sociale Zaken beschouwd. 

Mataja was ook een pionier op het gebied van de reclame. In 1910 
publiceerde hij zijn werk Die Reklame, dat beschouwd kan worden als het 
standaardwerk van zijn tijd. In 1911 werd zijn boek in het Nederlands ver-
taald en gepubliceerd onder de titel: Leiddraad voor de bedrijfsreclame. Tot op 
de dag van vandaag wordt de Viktor Mataja Medaille aan wetenschappers 
uitgereikt, als de hoogste onderscheiding van de Oostenrijkse Advertising 
Research Association. Naast zijn wetenschappelijke en politieke activitei-
ten, was hij van 1914 tot 1917 en van 1919 tot 1922 president van de Sta-
tistischen Zentralkommission (Mataja, 1975, deel 6).

C.J. (Carel) Palm 

Palm werd op 25 februari 1893 in Tilburg geboren als zeventiende kind 
uit een groot gezin van 22 kinderen. Na een conflict met de leiding 
besloot de hij kweekschool niet te af maken. Zijn eerste tijdelijke baan 
kreeg Palm op het secretariaat van een tentoonstelling gewijd aan han-
del en nijverheid. Daarna maakte hij de overstap naar de Nieuwe Tilburg-
sche Courant waar hij als vijftienjarige kwam te werken op de advertentie 
afdeling, met journalistieke karweitjes voor beginners, zoals brandjes en 
gemeenteraadsverslagen. 

Al snel bleek Palm uitermate commercieel te zijn. De directeur van 
de krant adviseerde hem daarom in de handel te gaan. Op 29 juni 1912 
solliciteerde hij bij de British Tobacco Company in Rotterdam, waar hij 
begon met een salaris van twaalf gulden per week. Toen dit bedrijf onder 
invloed van de Eerste Wereldoorlog tijdelijk de deuren moest sluiten stapte 
hij eind 1914 over naar Mignot & De Block en de Crescant Company, 
één van de grootste sigarenexportfirma’s en sigarettenfabrieken. Hij werd 
hoofd van de buitendienst. Na de Eerste Wereldoorlog trad hij, 26 jaar oud, 
in dienst van de Vereenigde Hollandsche Sigarenfabrieken, in de func-
tie van directeur. Hij werd belast met de verkoop en reclame in Neder-
lands-Indië. In 1919 kreeg hij de opdracht daar een sigarenfabriek en een 
winkelmaatschappij voor de verkoop van sigaren op te zetten. Bij zijn 
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terugkeer in Nederland werd Palm benoemd tot directeur van de siga-
renfabriek C. Otto Roelofs, een dochteronderneming van de Vereenigde 
Hollandsche Sigarenfabrieken. Uit een contact met Kyriazi-frères vloeide 
een aanstelling voort als directeur in Caïro (Egypte). Hij was daar speci-
aal belast met de bevordering van de export naar Azië, Australië, China en 
Japan. In zijn nieuwe functie maakte Palm een aantal reizen naar het Verre 
Oosten. Omdat hij problemen kreeg met de longen werd hem geadviseerd 
terug te keren naar Nederland. Hij werd benoemd tot directeur van Kyri-
azi in Nederland. 

In 1929 werd Palm door C. Slewe, die toen studiochef was bij De la 
Mar, overgehaald directeur bij dit bureau worden. Slewe en Palm waren 
met elkaar bevriend. Palm noemde zijn vriend Slewe de voorman van de 
creatieve reclame. Zelf heeft Palm copywriters als D. Hoogendijk, K. Sar-
tory en H.H. Niesen jr. de weg gewezen. Na drie jaar De la Mar ging 
hij na een conflict over naar Arc’s, waar hij ging samenwerken met Aron-
son en Hoogendijk. Palm werd de manager van het bureau, Aronson de 
creatieve man en Hoogendijk was verantwoordelijk voor de teksten en 
de vormgeving. Volgens Palm was Arc’s bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog het grootste bureau in Nederland. Het was in ieder geval 
het belangrijkste bureau. Maar 1939 was voor de reclame een slecht jaar, 
aldus Palm. Arc’s moest met veel moeite het hoofd boven water proberen 
te houden. In 1941 verliet Palm Arc’s om voor zichzelf te beginnen. In 
1963 had hij 140 medewerkers in dienst. Er waren kantoren in Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam en Brussel (H.G.H., november 1952, pp. 320-321; 
Van der Molen, 6 maart 1963, pp. 193-194; Ariadne, maart 1963, p. 322).

F.M.J.A. (Frans) Roels

Roels (1887-1962)studeerde wijsbegeerte en empirische psychologie in 
Leuven, bij Albert Michotte, en promoveerde in 1913 bij hem op Etude sur 
la différence entre les représentations individuelles et communes. Daarna keerde 
hij terug naar Utrecht, waar de hoogleraar psychiatrie Cornelis Winkler 
hem in 1915 tot assistent benoemde. Hij deed in feite zelfstandig onder-
zoek in de kliniek. In 1916 werd Roels privaatdocent bij de faculteit Let-
teren en Wijsbegeerte voor de experimentele psychologie, in 1918 werd 
hij er lector en in 1922 hoogleraar. Hij aanvaardde op 26 mei 1922 de 
leeropdracht Empirische en Toegepaste Psychologie met een oratie, geti-
teld: Beschrijving en verklaring in de psychologie (Roels, 1922). 

In 1917 richtte Roels een psychologisch laboratorium op, dat was gele-
gen in de buurt van de Universiteitsbibliotheek. Het lab had een eigen 
instrumentmakerij. In 1919 richtte Roels de Psychologische Kring op, 
die een voorloper is van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). 
Roels had in de jaren twintig slechts een handjevol echte psychologie-
studenten. Zij studeerden wijsbegeerte met als hoofdrichting empirische 
psychologie. Onder hen bevonden zich J.E. de Quay, de latere minister-
president, W.H.C. Tenhaeff en F.J.T. Rutten. Tot zijn promovendi behoorde 
onder anderen De Quay die in de jaren 1928-1929 zijn assistent was 
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geweest. Verder Rutten, die later de eerste hoogleraar Psychologie aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen was en van 1948 tot en met 1952 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het kabinet-Drees-
Van Schaik. Ook promoveerde W.H.C. Tenhaeff, de latere eerste bijzon-
dere hoogleraar Parapsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, bij 
Roels. 

Roels is niet alleen voor de Utrechtse, maar ook voor de Nederlandse 
psychologie van groot belang geweest. Van 1922 tot 1930 was hij behalve 
in Utrecht ook bijzonder hoogleraar Empirische en Toegepaste Psycho-
logie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Verder was hij ook nog 
docent aan de Tilburgse R.K. Leergangen, en redactielid van het Tijdschrift 
voor zielkunde en opvoedingsleer. Roels publiceerde voor een breed publiek 
boeken met als titels Aanleg en beroep, Psychologie der reclame, Handleiding 
voor psychologisch onderzoek op school (met J. Spek), en Psychologie van den 
wil. Roels gaf her en der lezingen, was een gewild spreker en een boeiend 
docent. In een tijd waarin het vak duidelijk op zoek was naar een plaats in 
de academische wereld, bestond het dilemma of de psychologie een echt 
academisch vak kon worden door een (natuurwetenschappelijk) funda-
ment voor psychologische kennis te zoeken, of dat het erkenning kon vin-
den via psychotechniek en andere op de praktijk gerichte vormen van een 
psychologische aanpak, zowel binnen als buiten de academie. Roels koos 
voor de tweede weg. Zijn standpunten zijn vooral praktisch. Behaviorisme 
en structuurpsychologie konden bij Roels naast elkaar voorkomen (Heze-
wijk, 2005).

Roels genoot aanzien in de reclamewereld. In 1927 nam hij deel aan 
de Commissie van Onderwijs, ingesteld door het Genootschap voor 
Reclame (De Reclame, juni 1929). Vanaf mei 1932 tot en met december 
1937 was hij medewerker van het Officieel Orgaan van het Genootschap voor 
Reclame. In 1938 publiceerde hij het boek Psychologie der reclame. Roels 
heeft ook in het bestuur van het Genootschap voor Reclame gezeten.

Tijdens de Duitse bezetting zette Roels zijn werk voort. Hij was begun-
stigend lid van de SS en werd om die reden in 1945 ontslagen als hoog-
leraar. Na een lange gevangenisstraf uitgezeten te hebben is hij nog enige 
tijd werkzaam geweest bij uitgeverij Succes in Utrecht. Hij stierf in 1962 
na een auto-ongeval in België. Roels’ betekenis voor de psychologie was 
vooral voor de Rijksuniversiteit Utrecht groot. Zijn opstelling gedurende 
de Duitse bezetting heeft ertoe geleid dat zijn verdiensten daarna weinig 
aandacht kregen. Volgens Van Hezewijk (2005) was Roels als persoon een 
smet op de psychologie. Maar als academisch ondernemer zou hij sterk 
hebben bijgedragen aan de opkomst van de psychologie, in het bijzonder 
die in Utrecht. (zie verder: Van Strien & Dane, 2001.)

C.P.M. (Carl Paul Maria) Romme 

Romme werd op 21 december 1896 in Oirschot geboren. Hij overleed 
op 16 oktober 1980 in Oisterwijk. Hij was van 1920 tot 1937 advocaat in 
Amsterdam. In 1921 werd hij lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Van 
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1932 tot 1933 was hij voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij lid van de 
Tweede Kamer. Romme zat vanaf 1931 tot juli 1965 – voor het meren-
deel van de tijd – als president-commissaris in de raad van commissarissen 
van de Algemene Publiciteits Unie (APU). In 1923 werd hij lector aan de 
R.K. Handels-hogeschool Tilburg. Van 1931 tot 1937 was hij daar hoog-
leraar. Van 1937 tot 1939 was Romme minister van Sociale Zaken. Gedu-
rende zijn ministerschap gaf hij zijn commissariaat bij de APU en bij één 
van de andere eronder vallende bedrijven op. 

In de bezettingsjaren is Romme niet of nauwelijks politiek actief 
geweest. Hij oefende zijn eigenlijke beroep (advocaat) uit en vervulde 
enkele commissariaten. In de functie van president-commissaris bij APU 
was Romme in 1940/1941 betrokken bij de verkoop van de dochter-
onderneming Remaco aan de Duitse firma Ala Anzeigen AG. In de 
crisisjaren verslechterden de resultaten van Remaco, ondanks haar mono-
poliepositie, ernstig. Toen APU in 1940 na de capitulatie van de Duitse 
reclamefirma Ala Anzeigen AG in Berlijn het aanbod kreeg om Remaco 
aan haar te verkopen, leek dit een oplossing te zijn. Dit temeer omdat Ala 
anders dreigde de concurrentie met Remaco aan te gaan. Remaco zou 
dan wel eens het onderspit kunnen delven gezien de grotere financiële 
reserves van Ala. Romme gaf als president-commissaris zijn fiat aan de ver-
koop en regelde de juridische kant van de transactie (waarvoor hij vijfen-
veertig gulden bij APU declareerde). Achteraf is de verkoop van Remaco 
aan Ala door Jan Rogier uitgelegd als een vorm van hulpverlening aan de 
vijand, omdat de Duitsers de aanplakzuilen van het Nederlandse bedrijf 
voor hun propaganda gebruikten. Volgens Bosmans is het echter zeer 
de vraag of men redelijkerwijs kon verwachten dat de APU-directie en 
-commissarissen in de eerste weken van de bezetting die consequentie 
hadden kunnen voorzien. Bovendien leken ze weinig keus te hebben. Het 
verwijt dat Romme van de transacties met de Duitsers financieel heeft 
geprofiteerd, snijdt gezien Romme’s declaratie – hij gaf als president-
commissaris zijn fiat aan de verkoop en regelde de jurische kant van de 
transactie, waarvoor hij slechts vijfenveertig gulden bij APU declareerde 
– weinig hout. Romme is na de oorlog wel verhoord door de Politie 
Recherche Afdeling Collaboratie, maar de zaak werd geseponeerd, omdat 
de procureur-generaal geen aanleiding tot vervolging zag. Zijn betrokken-
heid bij collaborerende bedrijven zou hem politiek parten spelen, in ieder 
geval bij de formatie van 1946 (Revue der Reclame Express, 7 juli 1965; Vrij 
Nederland, 5 september 1970; Blom, Hart & Schöffer, 1979; Rogier, 1980; 
Bosmans, 1991).

E.B.W. (Etsko Berend Willem) Schuitema 

Schuitema werd op 13 juli 1893 in Nieuweschans (Groningen) gebo-
ren. Zijn jongere broer G.P.H. (Paul) Schuitema (geboren op 27 februari 
1897 en overleden op 26 oktober 1973) geldt als een belangrijke verte-
genwoordiger van de Nederlandse avant-garde. Paul genoot internationale 
bekendheid op het gebied van reclame, fotografie, grafische vormgeving, 
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meubelontwerper en als cineast. Vanaf 1928 was Etsko Schuitema werk-
zaam als hoofd sales promotion bij Philips in Eindhoven. Voordien had hij 
bij Ford gewerkt. Hij maakte bij Philips naam met slogans als ‘Uw huis vol 
licht’ en ‘De wereld onder uw dak’. Ook schreef hij regelmatig voor het 
huisorgaan Meer Baet van het advertentiebureau De la Mar. In 1936 schreef 
hij in samenwerking met de reclamepsycholoog Roels het boek Grondsla-
gen der moderne reclame. Het was bedoeld als deel 1 van een serie reclame-
handboeken, maar verder dan deel 1 is de reeks niet gekomen. Misschien 
heeft de Tweede Wereldoorlog de plannen doorkruist (Schuitema, 1936).

Etsko Schuitema was de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Inter-
nationale Kamer van Koophandel. Hij maakte deel uit van de commis-
sie die de internationale reclamecode formuleerde. In 1937 bezorgde 
Etsko zijn broer Paul waarschijnlijk enkele opdrachten bij Philips. Over 
de noodzaak en het belang van reclame waren de broers het eens, maar 
over het doel van reclame niet. Volgens Paul diende reclame te leiden tot 
een betere wereld met een gelijkmatiger verdeling van de welvaart. Deze 
linkse idealen werden niet door zijn broer gedeeld. Etsko zag het stimu-
leren van de omzet als hoofddoel van de reclame (Maan, 2006; Wilbrink, 
2005).

J.W.H. Schumacher 

J.W.H. Schumacher, Amsterdammer van geboorte, kwam op 2 janu-
ari 1920 in dienst bij De la Mar. In 1925 werd hij tot procuratiehouder 
benoemd. Hij bracht het ongeveer twintig jaar later tot adjunct-directeur 
en in 1947 tot directeur van de vennootschap. In 1960 was hij veertig jaar 
werkzaam voor De la Mar. Schumacher heeft altijd in administratieve 
functies gewerkt (Revue der Reclame, maart 1960).

Walter Dill Scott 

Scott (1 mei 1869 - 23 september 1955) werd geboren in Cooksville (Illi-
nois). Tot zijn negentiende woonde hij op de boerderij van zijn ouders. Hij 
ging studeren aan de Illinois State Normal University. Vanaf 1891 stapte 
hij over naar de Northwestern University en haalde hij bij deze instelling 
in 1895 een Bachelor of Arts. Scott wilde hoofd worden van een Chinese 
universiteit. Dergelijke universiteiten werden doorgaans gesubsidieerd 
door religieuze organisaties. Daarom bezocht hij McCormick Theological 
Seminary en verkreeg er in 1898 een Bachelor of Divinity. Na zijn afstu-
deren lukte het Scott niet een werkkring in China te vinden. Hij besloot 
daarom naar Duitsland te gaan, om daar een studie psychologie te gaan 
volgen bij Wilhelm Wundt. In 1900 promoveerde hij aan de Universi-
teit van Leipzig bij Wundt tot doctor in de psychologie. Zijn onderzoek 
onder leiding van Wundt, die geldt als de grondlegger van de academische 
psychologie, was een belangrijk keerpunt in het leven van Scott. In 1900 
kreeg hij een aanstelling als docent psychologie en pedagogiek aan de 
Nortwestern University in Evanston en Chicago. Vervolgens werd hij in 
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1902 benoemd tot assistent professor en directeur van het psychologisch 
laboratorium. In 1905 werd hij bevorderd tot hoogleraar in de psycholo-
gie. Twee jaar later werd hij benoemd tot hoogleraar in de reclame en in 
de Toegepaste Psychologie. Tevens werd hij hoofd van de nieuwe afdeling 
Psychologie.

Kort na zijn terugkeer uit Duitsland in de Verenigde Staten werd hij 
benaderd door Thomas Balmer. Deze was een belangrijke reclameman die 
op zoek was naar ideeën om de reclame effectiever te maken. Scott kreeg 
van Balmer de opdracht de psychologische aspecten van de reclame te 
onderzoeken. De resultaten van Scotts onderzoek werden in het reclame-
tijdschrift Mahin’s Magazine gepubliceerd. Later werden ze gebundeld uit-
gegeven in het boek The psychology of advertising in theory and practice (1903) 
en The Psychology of advertising (1908). Het centrale uitgangspunt van zijn 
benadering was het concept van suggestie. In de periode 1916 tot 1918 
kreeg Scott tijdelijk verlof om directeur te worden van het nieuwe Bureau 
of Salemanship van het Carnegie Institute of Technology in Pittsburgh. 
Hij hield zich daar vooral bezig met toegepast wetenschappelijk onder-
zoek in verband met zakelijke vraagstukken.

In 1917 benaderde Scott het leger met het aanbod te helpen bij het 
selecteren van personeel met gebruikmaking van psychologische metho-
den. Na aanvankelijke scepsis bij zijn contactpersonen over de praktische 
toepasbaarheid van zijn ideeën kreeg hij toch de kans zich te bewijzen. 
Zijn methode om inzicht te krijgen in het capaciteiten van officieren en 
soldaten bleek succesvol. In 1919 verliet Scott het leger als kolonel; hij 
kreeg de Distinguished Service Medal voor zijn werk. 

Na de Eerste Wereldoorlog begon Scott met een eigen bedrijf: The 
Scott Company. Het gaf adviezen aan bedrijven die hulp wensten bij 
selectie van personeel en het bepalen van de effectiviteit van de inzet van 
werknemers. Vanaf 1919 tot 1920 was Scott voorzitter van de American 
Psychological Association. In 1920 werd hij tot de president van North-
western University gekozen. Scott werd daarmee de eerste alumnus die in 
deze positie benoemd werd. Hij zou dit ambt tot 1939 vervullen. In 1933 
ontving hij van de Franse regering het kruis van het Legioen van Eer voor 
zijn bijdragen aan het onderwijs. In 1937 werd hij Officier in het Legioen 
van Eer (Kuna, 1976; Schultz & Schultz, 2004, pp. 246-250).

P.J. (Pieter Jacobus) Segaar 

P.J. Segaar is op 19 november 1883 in Leiden geboren en op 10 oktober 
1973 in Amsterdam op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was een zoon van 
Pieter Willem Segaar en Maria Dubbelaar. Segaar werkte bij het Adverten-
tiebureau Julius Dickhout jr, onder meer als reclameschilder. Voor Julius 
Dickhout in ’s-Gravenhage ontwierp hij de wikkels voor Blue Band-mar-
garine en Ripolin-verf. Hij was verder Directeur van het Internationaal 
Concert- en Theater Bureau de Haan & Co in ’s-Gravenhage. (zie: Knies-
meijers Family History, 9 mei 2009. http://kniesmeijer.net/tng/.)
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C.J.A. (Cees) Slewe 

Cees Slewe (Leiden 7 mei 1897 - Hilversum 18 januari 1947) bezocht 
in Leiden de HBS. Hij was van 1 maart 1915 tot medio 1921 werkzaam 
bij De Maasbode. Van 1921 tot 1927 was hij exploitatiechef van de dag- 
en weekbladen van de N.V. Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin 
uit ’s-Hertogenbosch. Daar had hij de leiding over de exploitatie van Het 
Huisgezin en de Volkskrant, evenals over verschillende weekbladen waaron-
der het op roze papier gedrukte maandagochtendblad De Maandagmorgen 
en het Weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond. 

Vanaf 1927 tot 1935 werkte Slewe bij De la Mar. Slewe was samen met 
Aronson oprichter van het reclametijdschrift Meer Baet. 

Hoewel Slewe bij De la Mar in een dynamische en prettige sfeer met 
interessante collega’s werkte, beviel het werk hem toch niet zo: hij vond 
het erg zwaar. De Nederlandse dagbladen beleefden in de eerste jaren van 
de jaren dertig moeilijke tijden. De advertentie-inkomsten waren sterk 
afgenomen en men was op zoek naar een goede aanpak om de adver-
tentieomzetten te bevorderen. Slewe was hierop met het idee van het 
Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit van De Nederlandsche Dag-
bladpers (Cebuco) gekomen. Cebuco werd opgericht naar het voorbeeld 
van het Bureau of Advertising van de American Publishers’ Association. Vanaf 1 
september 1935 werd Slewe directeur van het in Amsterdam gevestigde 
bureau. Hij bleef tot en met 1 april 1943 bij Cebuco. Met ingang van 1 
januari 1945 werd Slewe directeur bij de Volkskrant, die na de bevrijding 
in Amsterdam in plaats van Utrecht zou gaan verschijnen. Op 13 janu-
ari 1947 werd feest gevierd, omdat de Volkskrant de mijlpaal van 125.000 
abonnees had bereikt. De dag erna werd Slewe ziek. Hij overleed enkele 
dagen later op, 18 januari 1947. Om hem te eren werd de C.J.A. Slewe-
prijs ingesteld voor de beste journalistieke prestatie in de Volkskrant (Ari-
adne, februari 1947; Hemels, 1981, 1983).

M.W.F. (Willem) Treub 

Treub (geboren op 30 november 1858 in Voorschoten en overleden op 24 
juli 1931 in ’s-Gravenhage) was wethouder van Financiën in Amsterdam 
(1893-1895), hoogleraar in Amsterdam (1896-1904) en lid van de Tweede 
Kamer voor de Vrijzinnig Democratische Bond (1904-1913). In 1913 
werd hij minister van Landbouw, Handel en Nijverheid en van 1914 tot 
1918 was hij met een korte onderbreking tevens minister van Financiën. 
Hij stichtte in 1918 de Economische Bond. De Economische Bond was 
een Nederlandse liberale politieke partij, opgericht op 15 december 1917. 
Zij beoogde de sinds het eind van de 19e eeuw bestaande verdeeldheid bij 
de liberalen op te heffen. Er bestonden namelijk drie liberale partijen: de 
Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en de links-liberale Vrijzinnig 
Democratische Bond. Treub was van 5 augustus 1931 tot en met 7 juli 1932 
president commissaris bij de Algemeene Publiciteits Unie (APU) (Charité 
& Gabriëls, 1979; Nijhoff’s Geschiedenis Lexicon, 1981, p. 569 en p. 607).




