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De prentbriefkaart was rond 1900 de eerste vorm van massale, snelle en goedkope beeldcommunicatie. Dat het zover 

zou komen was vijftig jaar eerder nog niet te voorzien. 

Het spoorwegnet dat nodig was om de post snel door het hele land te vervoeren bestond rond 1850 nog niet. De 

druktechnieken om goedkoop afbeeldingen in grote oplagen te reproduceren moesten nog worden uitgevonden en 

de postdienst van vóór 1850 was meer gericht op het spekken van de staatskas dan het bieden van een goede service. 

De postzegel bestond nog niet: de porto werd achteraf door de ontvanger aan de besteller betaald.

Bij het ontstaan van de prentbriefkaart in 1892 was er veel veranderd: het spoorwegnet was sterk uitgebreid, de 

postdienst was sterk verbeterd en druktechnieken waren volop in ontwikkeling. Rond 1892 waren de meeste prent-

briefkaarten nog steendrukken, maar net na 1900 waren autotypie en lichtdruk al de belangrijkste technieken. Het 

was de Gouden Periode van de prentbriefkaart.

Na de Eerste Wereldoorlog was de Gouden Periode voorbij. De oorlog zelf leidde nog tot een tijdelijke opleving door 

de vele kaarten die soldaten van het front naar huis stuurden. De Duitse drukindustrie raakte in verval en door de 

crisis in de jaren dertig en de opkomst van andere communicatiemiddelen als radio en telefoon, werd de populariteit 

van de prentbriefkaart minder.

De jaren vijftig en zestig waren een periode van toenemend binnenlands toerisme en van de opkomst van de 

fotoglanskaart. Pas in de jaren zestig kwamen kaarten in offsetdruk op de markt, die op kleurenfotografie waren 

gebaseerd. Vrijwel tegelijkertijd veranderde het formaat in 10 x 15 cm. In de jaren tachtig en negentig nam de 

wenskaart (een dubbel gevouwen kaart in envelop) een groot deel van de markt over. Dit is ook de periode van de 

teloorgang van de topografische prentbriefkaart: alleen toeristische attracties worden nog afgebeeld. Maar uitein-

delijk heeft de  freecard de prentbriefkaart in de jaren negentig toch weer populair gemaakt.
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De Briefkaart
Als we op zoek gaan naar de oorsprong van de prentbriefkaart, moeten we ver 
terug. In het midden van de negentiende eeuw werd reeds geïllustreerd druk-
werk verstuurd. Het betreft dan informatiekaarten van bedrijven, aankondi-
gingen van jachtpartijen of visitekaartjes met mededelingen. Op initiatief van 
de Verenigde Staten werd in 1863 een congres gehouden in Parijs van de ver-
schillende postorganisaties. Het congres was de eerste stap naar de vorming 
van de Union Générale des Postes, welke in 1874 in Bern (Zwitserland) werd 
gevestigd. In 1878 werd dit de Union Postale Universelle (upu). 
Al eerder, tijdens een congres in Karlsruhe in 1865 vergaderden de Duitse post-
administraties samen met hun collega’s uit Oostenrijk-Hongarije. Daar opper-
de Dr. Heinrich von Stephan het idee om een ‘offenes Postblatt’ uit te geven 
met ingedrukt waardezegel. Nagenoeg gelijktijdig was Dr. Emanuel Hermann 
op hetzelfde idee gekomen. Enkele jaren later op 1 oktober 1869 werd dit idee 
werkelijkheid en werd de eerste officiële ‘Korrespondenzkarte’ in Oostenrijk-
Hongarije geïntroduceerd. De Duitse staten en de rest van de wereld volgden 
het initiatief snel, omdat de briefkaart, zoals de Nederlandse term luidde, een 
eclatant succes was. Omdat de oorsprong van de prentbriefkaart gezocht moet 
worden bij de briefkaart volgt hieronder een opsomming van de introductie 
van de briefkaart in verschillende landen.

1869 Oostenrijk, Hongarije
1870 Duitse Staten, Luxemburg
1871 Zwitserland, Nederland, België, Denemarken, Canada
1872 Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Finland, Rusland
1873 Spanje, Roemenië, Japan, Verenigde Staten
1874 Engeland, Italië
1875 Turkije, Uruguay
1876 Griekenland
1878 Portugal, Argentinië
1879 Bulgarije, Egypte, Mexico

Wanneer men zich wil richten op de oudste kaarten, dan zal men vooral op 
het filatelistische vlak moeten zoeken naar verstuurde briefkaarten, waarop een 
illustratie is aangebracht. 
De eerste ‘prentbriefkaart’ zou vervaardigd zijn door de Fransman Léon  
Besnardeau, een boekverkoper in Sillé-le-Guillaume. Gedurende de Frans-
Duitse oorlog raakte hij door zijn postpapier heen. Hij maakte toen eigen-
handig briefkaarten van schriftomslagen en versierde deze met tekeningetjes. 
Dit is de Franse versie. De Duitse versie luidt, dat de eerste prentbriefkaart 
een Korrespondenzkarte is, die door de drukker Schwarz van een illustratie 

Een prachtig geïllustreerde Zweedse brief-

kaart uit 1897, uitgebracht ter gelegenheid 

van het 25-jarig bestaan van de briefkaart.

De Nederlandse prentbriefkaart
van briefkaart naar prentbriefkaart

René Klompmaker en Henk Nieuwenhof

Nieuwjaarsbriefkaart van Tresling & Co,  

Amsterdam. Op de achterzijde het druk-

kersembleem type 4 en het poststempel 31 

december 1886. Verzameling René Klomp-

maker.


