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1 
Het idee dat tijden van economische tegenspoed een geschikt moment zijn om de reclame-
uitgaven te verhogen, wordt vooral in reclamekringen en bij media van oudsher met enthousiasme 
begroet. Opdrachtgevers daarentegen zullen eerder de neiging hebben, dezelfde hoeveelheid 
reclame te maken voor minder geld. Dit gedrag kan vergeleken worden met beleggen op de beurs. 
Beurshandelaren adviseren nogal eens contrair te beleggen bij een dalende beurs. De praktijk wijst 
echter uit dat een dergelijk advies slechts door een beperkt aantal beleggers wordt gevolgd. 
 

2 
Het toepassen van het begrip marketing vóór 1940 op de Nederlandse situatie is een anachronisme. 

 
3 

Marktonderzoek kwam vóór de Tweede Wereldoorlog nauwelijks voor in Nederland, omdat de 
potentiële opdrachtgevers een marktonderzoek doorgaans te lang vonden duren, ze het te duur 
vonden en ze niet overtuigd waren van de voordelen die de uitkomsten van dergelijk onderzoek 
voor hen konden hebben. 

 
4 

De invloed van Amerikaanse en Duitse reclameprofessionals op de Nederlandse reclamewereld is 
moeilijk precies vast te stellen. In Nederland komt men meestal niet veel verder dan te poneren dat 
Berend Knol door het lezen van Amerikaanse vakliteratuur op het idee is gekomen een 
reclamebureau te beginnen. 

 
5 

Een poging om vanuit een macro-economische benadering te komen tot een schatting van de 
bruto reclamebestedingen in Nederland vóór de Tweede Wereldoorlog levert er geen goed beeld 
van op. 

 
6 

In tegenstelling tot de Duitse overheid heeft de Nederlandse overheid zich vóór de Tweede 
Wereldoorlog grotendeels afzijdig gehouden van de reclamewereld. 
 

 
7 

Autobiografieën en biografieën in verband met persoonlijkheden in de reclamewereld zijn ook 
internationaal gezien schaars. 
 

8 
In de Nederlandse reclamegeschiedschrijving is tot dusver onevenredig veel aandacht besteed aan 
affiches en affichekunstenaars. 

 
9 

Rond 1920 had de Amerikaanse reclamewereld een voorsprong van ongeveer dertig jaar op de 
Nederlandse.  

 
10 

Als de wijze waarop de reclamebureaus in Nederland met hun archief zijn omgegaan een indicatie 
is voor de waarde van de door hen bedachte reclame-uitingen, dan is hun reclame waardeloos. 


