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Dit is de eerste studie waarin de markt voor
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publiekstijdschriften
in de Verenigde Staten
en Groot-Brittannië gedurende een zo lange
en formatieve periode wordt beschreven.
David Reed zelf spreekt al te bescheiden over
een 'mappingexercise',
een pogingom het
onderwerp in kaart te brengen, maar hij doet
veel meer dan alleen dat in deze uitputtende
empirische beschrijving van de ontwikkeling
van tegen de veertig toonaangevende tijdschriften. Zijn uitgangspunt is steeds het
tijdschrift als technisch product: zijn
bron nen materiaal is daarom eerder een
registervan patenten in de grafische industrie dan een Iiterai re encycloped ie, en eerder
tabellen voor oplagecijfers dan het gesch reven commentaarvan eigentijdse lezers.
De opbouw van deze studie is helder. Een
algemene introductie waari n de centrale
vraagsteil ing en de onderzoeksparameters
worden u iteengezet en waari neen samenvatti ng wordt gegeven van de voornaamste
technische en economische ontwikkelingen
in de tweede helft van de negentiende eeuw,
wordt gevolgd door twee verge Iijkende
hoofdstukken, 'American Periodicals 18801900' en 'The British Scene 1880-1900'.
Daarna gaan de onderzochte landen samen,
in reuzensprongen: 1901-1920, 1921-1940,
1941-1960. Uiteindelijk wordt het basismateriaal in een bijlage samengevat, en traceerbaargemaakt in een uitvoerig register.
David Reeds selectiecriteria voorde te

onderzoeken tijdschriften zijn simpel: hij
heeft gekozen voorde populairste tijdschriften (dat wil zeggen, die met de hoogste
oplagecijfers) aan het ei nde van ieder decennium. Zijn voornaamste bronnen voorde
bepaling hiervan zijn voorde Verenigde
Staten het omvangrijke en betrouwbare
Standard
Rate and Data Quarterly, waarin de
oplagecijfers staan van alle bij de Library of
Congress gedeponeerde periodieken, en
voorGroot-Brittannië het iets mindercomplete Monthly Circularvan de 'Advertisers'
Protection Society'. Bij de omschrijving van
de gekoz~ tijdschriften wordt vooral aandacht geschonken aan technische aspecten:
Reed traceert in detail de ontwikkelingvan
kleu rend ru k, fotomechan ische tech n ieken,
d ru kpersen, mechan ische typesetti ng,
papierfabricage - alles wat productiekostenverlagend, en oplageverhogend werkt. Een
en anderwordt geïllustreerd met uitvergroti ngen van knap bijeen gezocht en
deels uniek materiaal.
Wat de studie vooral zo interessant maakt
is de onderzoeksmethode waarmee de inhoud van de tijdschriften is geanalyseerd.
citeer:
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the basic unit of measu rement in th is
study was the page. Su bdivisions and
fragments of a page we re expressed as a
percentage ofthe unit by measuring the
area and calculating it in square
millimetres. This was then divided by the
area ofthe printed page and multiplied by
100 to record the result as a percentage of
the unit. Each page orfragmentwas then
allotted to a topic. An entire volume could
be analysed in th is way and then the
whole numbers and percentages could be

Voorbeelden van technische vooruitgang in de grafische industrie

totalled to give the breakdown forthat
volume. The numberofpages
allocated to
each topic in the volume was then div.ed
bythetotal numberofeditorial
pagesthat
constituted thatvolume and multiplied by
100 to express the totals for each topic as
percentages ofthe whole. This approach
gave a uniform resultwhich was
independentofpage
size, type, leading
and the numberofpages
in each volume
and allows the readerto concentrate on
the emphasis placed on each topic by
each editor at the end of each decade. (12)
Men huivert bij de gedachte alleen al. David
Reed heeft tiend u izenden bladzijden met
meetlat en rekenmachine gemillimeterd,
gedeeld, vermenigvuldigd, in grafieken
ondergebracht - dat is geen 'mappi ng
exercise' meer, dat is het in eenzaamheid

droeg aan de distributie van het gedrukte
woord. Van meet af aan betrekt Reed hierbij
echter ook de grafische industrie in de meest
brede zin van dat begrip, waarbij ontwikkelingen in de fotografie minstens zo belangwekkend worden als de opkomst van snellere
zetmach ines. Zo worden verbanden gelegd
die bij mij althans nooit zijn opgekomen.
Eén voorbeeld uit vele:
AfterGustavus

F. Swift had hired Andrew

J. Chase to design a refrigerated carto

carry his dressed beeffrom Chicago to
Boston in 1881, the meat, beerand photographic industries we re transformed into
national operations. (20)
Zelden zu lIen biefstu k, pi Isjes en (van foto-

tot

stand brengen van een complete serie gedetailleerde stafkaarten van een tot nog toe
onbekend werelddeel.
Voordat die detail kaarten ku n nen worden
ingetekend, schetst Reed de grotere contouren. Uiteraard komt hierbij de topografie van
de Verenigde Staten en Groot-Brittannië aan
de orde, en de mate waarin de infrastructuur
(bijvoorbeeld van het spoorwegennet) bij-

grafisch materiaal afhankelijke) tijdschriften
in zo'n onderlinge samenhangzijn gepresenteerd, een samenhang die overigens
alleen voor de special ist (d ie weet dat n ietontwikkelde fi Im slecht tegen de warmte
kan) di rect du idel ijk zal zij n. In het boeiende
maareveneens zeertechnische (en dus voor
de leek grotendeels on begrij pelij ke) hoofdstuk 'The Great Printing Revolution' wordt
speciaal ingegaan op de opkomst van de
autotypie (half-tones) en de impact van de
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fabricage van goedkoop kunstdrukpapier.
Reed heeft uitvoerig rondgeneusd in de
kasboeken, en dat levert verhelderende
feitjes op als dit: rondom 1900 kostte een
bladzijdegrote houtsnede al gauw $ 300; een
autotypie van dezelfde omvang kostte
slechts $ 20. Het is duidelijk dat dit de toename van geïllustreerde katernen verklaart.
In 1890 gafde Century 'I/ustrated Monthly
Magazine
nog $ 8000 per maand uit aan
graveurs, tien jaar later kon dat enorme
bed rag worden teruggebracht tot nog geen
600 dollar. Het laat zich raden wel k gevolg
dit had voorde winst, maar ook voor het

ci patie van de arbeiders begeleidde met de
uitgave van The Penny Magazine, uitgegeven
door de 'Society for the Diffusion ofUsefu I
Knowiedge', die in 1832 al een weekoplage
had van 209.000 exemplaren.) Een ander
versch iI is zichtbaar in de distri butie: de
verkoop, in de Verenigde Staten veelal per
abonnement, verliep in Engeland voornamelijk via vaste verkooppunten - zoals nog
steeds het geval is.
De grootste nieuwkomer op de Britse
tijdsch riften markt was in deze periode

aantrekken van nog meerwinstopleverende
adverteerders. Reed gaat uitvoerig in op dit
soort zaken, en heeft daarmee alleen al een

George Newnes, gevolgd door Harmsworth
en Pearson. Vooral Newnes' buitengewoon
interessante weekblad Tit-bits is de moeite

prachtige bijdrage geleverd aan het
tijdsch riftenonderzoek.
Zoals gezegd wordt de periode 1880-1900

waard. Het verscheen vanaf 1881 en was

uitvoerig besch reven in twee contrasterende
hoofdstukken. De door Reed gevolgde nauw-
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heeft een interessante voorgeschiedenis in
de arbeidersbeweging die de politieke eman-

keu rige rekenmethode ontkracht een aantal
algemeen geaccepteerde 'feiten' overde
Amerikaanse situatie. Zo wordt overtuigend
bewezen dat de aangenomen vulgarisatie
van de Amerikaanse publiekspers gewoonweg niet heeft plaatsgevonden. Leidende
tijdschriften als Harper's, Scribner'sen The
LadiesHomeJournal houden een duidelijk
hoogculturele inhoud, en pas tegen de
eeuwwende ondergaat Munsey's Magazine, als
en ige, onder het hoofdredacteu rschap van
Richard Titherington zo'n vulgarisatie: met
veel (geïll ustreerde) aandacht voor de interieursvan de rijken, voor actrices, en, interessant genoeg, voor godsdienst (voor het
eerst!). Dit alles wordt op goed koop papier
gedrukt maarwel met een opvallend veelkleu rend ru k omslag, veel advertenties, en
inderdaad stevige wi nst:
In deze periode (1880-1900) is de ontwikkeling in Groot-Brittannië in technische zin
vergelijkbaar, maarverdergeheel
verschillend. In de Verenigde Staten is de markt
vrijwel uitsluitend gericht op de middenklasse, maar in Engeland speelt het standsverschil een beduidende rol, en zijn erin
feite twee markten: een betrekkelijk kleine
voorde middle en upper-middleclass(net als nu
wordt in de echte upper class niet gelezen), en
een populai re voor de

lower

class. (De laatste

spotgoed koop, ook om te prod uceren, want
het bevatte aanvankelijk geen illustraties en
de meeste tekst was uit andere bronnen
gejat ofwerd gratis door lezers geleverd.
Newnes nam geen genoegen met een stevige
winst, maar bleef op de meest opmerkelijke
man ieren pogi ngen doen zij n oplage te
vergroten. To~ deze in 1883 vastlag op
200.000 exemplaren perweek, bedacht
Newnes een prijsvraag (hoofdprijs: een huis
met zeven kamers), en loofde hij duizend
pond uit (een gemiddeld jaarinkomen in die
tijd) voor het beste feuilleton dooreen lezer
geschreven. Ook organiseerde hij schatzoektochten: op verscheidene plaatsen in
Engeland werd vijfhonderd pond verstoptaanwijzi ngen waren op slim me wijze verwerkt in korte verhalen, en natuurlijk kreeg
men pas genoeg aanwijzingen bij elkaar als
men een aantal weken de tekst van Tit-bits
had gespeld. Lezers die zich abonneerden
kregen ook gratis verzekeringen aangeboden. In 1890 was Tit-bits met een oplage van
350.000 het meest succes rij ke tijdschrift van
hetVerenigd Koninkrijk. Leopold Bioom, in
JamesJoyces Ulysses, leest het 's ochtends
geboeid, en d roomt ervan op een dag een
winnend verhaal te schrijven.
Razend populairwas ook The Boy's Own
Paper, uitgegeven doorde 'Religious Tract
Society' voorde lagere middenklasse. Reed
hanteert de grappige afkorti ng BOP (en dus
wordt het iets later ook uitgebrachte Girl's
Own Papervanzelf GOP): beide tijdschriften
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staan bol van de karaktervormende

verhalen,

die de jeugd goed voorbereiden op een functie in het Britse wereldrijk, met veel aandacht
voorde hulpbehoevendheid van de inboorling en de verzwakkende uitwerking van
mastu rbatie. Conan Doyle en Ju les Verne
werden in Engeland dankzij Bopen
beroemd.

GOP

Overigens ontkracht Reed ook in dit
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a sul~titut(;."

hoofdstuk een oude theorie: dat de opkomst
van deze massatijdsch riften te dan ken was
aan de als gevolg van de 'Forster Education
Act' verhoogde geletterd heid. Reed stelt dat
die geletterdheid al door het Chartisme en
de 'Societyforthe Diffusion ofUseful
Knowiedge' bevorderd was: de toename van
de markt kan di rect worden gerelateerd aan
een toename in het consu m ptieve beste-
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dingspatroon

en heeft een economische

eerderdan een educatieve grondslag.
Tussen '900 en '920 is de belangrijkste
technische innovatie die van de offset
lithografie geweest. Veel nieuws is verder
n iet toe te voegen aan het globale beeld dat
in de voorafgaande hoofdstu kken tot stand
is gebracht. Wel worden door Reed op
slimme wijze via niet altijd voorde hand
liggende invalshoeken bepaalde merkwaardigheden verklaard. Zo was de Amerikaanse
Saturday
Euening Post een bu itengewoon saai
en behoudend blad, en desondanks een van

last

hundred years' ('35). Horatio Bottomleywas
een grootschalige fraudeur (h ij belandde
uiteindelijk ook in de gevangenis), die de
formule van Tit-Bitsovernam en verder
vulgariseerde, en vooral dankzij een extreem-nationalistische
houding het in de
Eerste Wereldoorlog tot marktleider bracht.
De periode tussen de twee wereldoorlogen
wordt bepaald door verdere technologische
ontwikkelingen, met name op het gebied
van de offsetd ruk en grafische tech nieken.
Sterk verbeterde inktsoorten sloten mooi aan

de best lopende. Reed toont met zijn
vierkantem iIlimetermethode aan dat een

bij nieuwe papierproductieprocessen,
en dit
leidde weer tot een enorme toename van

relatiefgroot deel van de inhoud inspeelde
op de belangstellingssfeervan
de belangrijke agrarische sector - een doelgroep waar
de meer literair ingestelde concurrerende
tijdschriften minderaansloegen.
Datwil niet

illustraties, en de opkomst van de 'picture
magazine'. Inhoudelijk werd de invloed van
nieuwe massamedia als film en radio

zeggen datde Post de literatuurverwaarloosde - F. Scott Fitzgerald debuteerde erin.
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figure in British public lifeduringthe

Ook wordt een inzi n king in de oplagecijfers
bij de eveneens Amerikaanse Ladies Home
Journal direct gerelateerd aan een serie artikelen over seksual iteit bij klei ne kinderen -

zichtbaar (Radio Times wordt het grootste
weekblad in Engeland), maar fictie blijft
belangrijk. Evelyn Waugh en Robert Graves
schrijven voorJohn Bull,terwijl de grote
Amerikaanse schrijvers verhalen blijven
produceren voorde populaire week- en
maandbladen.
De laatste~nderzochte

periode

('94'-

dat kostte in één klap 75.000 abonnees.
In dit hoofdstuk maakt Reed weerduide-

'960) levert betrekkelijk weinig nieuws op.

lijk hoe naast inhoudelijke en technische
aspecten, de econom ische ontwikkel ing,
met name in de besteedbare lonen van men-

steen ofmetaal) worden gemaakt,
'Photomat'-papierzorgtvoorde
rest. In '944
wordt voor het eerst een cellofaan d ru kproef
gebruikt, uit Chicago overgevlogen, om in
Los Angeles een editie van Timete offsetten.
Twee jaar later komt in Parijs een in Hawaii
vervaardigde editie uit. Reed schetst de
wereldwijde opkomst van Lifeen Reader's

sen, direct zichtbaar wordt in de oplage en
het redactiebeleid van pu bliekstijdsch riften.
De verschillen tussen Amerika en Engeland
worden ook heel duidelijk: in de VS verschijnen de tijdschriften over het algemeen
maandelijks en richten ze zich op beter
ontwikkelde vrouwen, in het Verenigd Koninkrijk is het weekblad dominant en bestaan er twee, overwegend mannelijke doelgroepen aan beide zijden van de Britse
standenmaatschappij.
In Amerika verloopt
de verkoop voornamelijk door middel van
abonnementen, in Engeland in losse verkoop
via vaste verkooppunten.
En alweer bevat de Engelse gesch iedenis
een amusante schurk: de oprichter van het
nieuweweekbladJohn Bull, Horatio
Bottomley, die Reed met enig overstatement
beschrijft als 'one ofthe most audacious,
dishonest and scandalous characters to

Litho's kunnen op plastics (in plaats van

Digest, en besteedt ook enige aandacht aan
een voor gen der studies interessant gegeven.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de
Britse propagandaministeries
regelmatig
contact met de op vrouwen gerichte
publieksbladen, teneinde de oorlogsinzet
van vrouwen te bevorderen. Maar na '945
werd de klok resoluut teruggedraaid naarde
vooroorlogse status-quo. Op aandringen van
de na-oorlogse regering maakten
emancipatoire rubrieken plaats voor rolbevestigende breipatronen.
In '950 werd in Engeland een nieuwe, en
tot de dag van vandaag uiterst succesrijke,
nieuwe markt aangeboord met het konink-

lijk huis. De methode van Reed maakt over-

Enzovoorts, tientallen bladzijden achtereen,

tuigend du idelij k dat d it pas toen begon nen
is - daarvoor speelden koningshuizen nauwelijks een rol in de onderzochte tijdschrif-

met teveel cijfers achter de kom ma om te
blijven boeien.
De nadruk die Reed plaatst op de esthetiek van de ged ru kte bladzijde heeft geen
uitwerking gehad op zijn eigen lay-out. En
die is inderdaad van hemzelf. Blijkens de
colofon is het hele boek door de auteu r gezet, uit de Casion 224 Book, en dat had hij
beter niet kunnen doen. Want dat 8-punts
lettertje overeen zetbreedte van liefst 14
centimeter, en 47 zetregels op een bladzijde
met de uiterst magere margeprogressie van
1.5, 2, 2, en 2,5 cm - dat alles leidt tot verschrikkelijkonleesbare
bladzijden. Ook is
hetjammerdat
de kleurenpagina's niet bij
de relevante tekst, maar met z'n allen bij
elkaar in een katern voorin zijn afgedrukt,
zonder dat daareen aanwijsbare reden voor

ten. In deze laatst onderzochte periode wint
de illustratie het van de tekst, wordt de concurrentie van de televisie zeerzichtbaar, en
blijkt met name de filmindustrie een toenemende (en voorde uitgevers gratis) bron van
informatie te zijn.
In Reeds studie is uiteindelijk merkwaardig weinig te zien van de grote politieke
ontwikkelingen die de wereldgeschiedenis in
de onderzochte periode kenmerken. De
Boerenoorlog krijgt relatiefveel aandacht,
de Eerste en Tweede Wereldoorlog (en de
Koude Oorlog) komen eigenlijk alleen maar
in bijzinnen ter sprake. Ook wordt met geen
woord gerept over een vorm van weekblad
die een enorme impact heeft gehad in Engeland: die van de zondagsbladen, zoals Tne
Sunday

Times en Tne Observer.

Ernstiger kritiek kan geu it worden over
het feit dat Reeds'boek behoorlijk lezersonvriendelijk is. Complexe technische zaken
worden zonder en ige u itleg gepresenteerd,
de st ij I is verre van helder, en het kost vaak
enige malen herlezen om erachter te komen

•

overwelk tijdschrift Reed het in een deel van
een alinea nu eigenlijk heeft. Een kenmerkende passage gaat als volgt:
From a dead start, the Saturday EveningPost
had increased in weight as the decade
progressed. In 1897, when Curtis bought
it, the weeklywas selling 2,231 copies per
issue and raised si ightly less than $7,000
in advertisi ng reven ue. By1900 the
circulation was claimed to be 250,000 and
the page rate was $800. Because this rate
was disproportionately high reIative to
sales, advertisingwas slow in appearing
and the magazine lost $1.25 million
before it tu rned the corner. Vet, by the
decade's end, its 1576 pages plus 26 front
covers forthe periode Jan uary to Ju ne 1910
featured a total of788.69 pages ofpaid
insertions. At $3,600 a page or $4,500 for
the back cover, that suggests an income
from advertising of about $2,800,000 for
the halfyear, say $5.5 million gross forthe
whole of 1910 [...] (105)

is, want het hele boek is gedrukt op eerste
kwaliteit kunstdrukpapier.
Maarwie afhaakt op de stijl en de eindeloze opsommingvan diverse feiten, ofwie
door de verschri kkelijke typografische vormgeving vermoeid raakt, doet er goed aan zich
te storten op het buitengewoon instructieve
basismateriaal waar Reeds com mentaar op
stoelt, en dat te vinden is in 26 bladzijden vol
tabellen waarin de inhouden van 39 tijdschriften worden beschreven in termen van
absol ute percentages voor een groot aantal
verschillende categorieën. Natuurlijkzal
vaak de keuze van categorie lastig zij n geweest, maar een en ander is verfij nd genoeg,
en dankzij de rekenmethode van Reed ook
overtuigend genoeg, om veel intuïtieve
oordelen overde inhoud van de geanalyseerde tijdschriften op losse schroeven te
zetten dan wel vaste grond te geven.
Het geheel wordt afgesloten met een heel
mooi register, op zich een prachtig
onderzoeksapparaat,
geordend op persoonsnaam, titel van tijdschrift en onderzoeksthema's. Dat register maakt de hele complexe materie uiteindelijk inzichtelijk, en zal
toekomstige onderzoekers een weg wijzen in
Reeds 'mappi ng exercise'. Wie zich een zo
compleet beeld als nu maar mogelijk is wil
vormen van de ontwi kkel ing van het
publiekstijdschrift in devs en GrootBrittannië, kan niet om Reeds studie heen.
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