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Hotel des Indes te Den Haag, een ontwerp van 

Piet van der Hem (1885-1961). De combinatie 

van topografie en reclame leveren een parel 

op die past in verschillende thematische col-

lecties.

Veel illustrators konden wat bijverdienen door 

voor met name horecagelegenheden een 

ontwerp te maken. De afgebeelde kaart voor 

Trompenberg werd in 1919 door Is van Mens 

(1890-1985) vervaardigd. 

Op bijzondere wijze maakt C.B.Schneider 

bekend waar men hem kan vinden. De 

kaarten werden ook gebruikt door het be-

drijf zelf om bestellingen bij leveranciers te 

plaatsen. (1912)

Op deze kaart zijn alle relevante gegevens 

afgedrukt. De ontwerper is Albert Le Jeune 

uit Tilburg. De drukker is Emm. Smeets, 

Weert en de uitgever is Ant. De Haas, Til-

burg (1913).



Prentbriefkaarten als reclame
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Een bijzondere categorie vormen de reclamekaarten van bedrijven in een be-
paalde plaats waarop topografische kenmerken zijn te zien. Dit zijn in mijn 
ogen de kaarten, die een topografische collectie kunnen bekronen. Wanneer 
ze dan ook nog ontworpen zijn door een gerenommeerd kunstenaar, dan kun-
nen we spreken van de crème de la crème van de Nederlandse prentbriefkaart.

Gelegenheidskaarten
Naast de reclamekaarten vormen de gelegenheids- en/of tentoonstellingskaarten 
een thema dat zich ten zeerste leent om een uitzonderlijke kaart te fabriceren. 
Niet voor niets vormden de tentoonstellingskaarten van de Internationale Ten-
toonstelling te Amsterdam in 1883 de oudste officiële geïllustreerde briefkaar-
ten, hetgeen in 1895 nog eens werd overgedaan. 
Bij het organiseren van een tentoonstelling komt een hoop kijken en de budget-
ten hiervoor zijn meestal ook wel zodanig, dat er ruimte is voor een bijzon-
dere prentbriefkaart. Daartegenover staat, dat de prentbriefkaart alleen voor 
die bijzondere gelegenheid wordt gemaakt. Zodra het evenement voorbij is, 

Magisch en oogverblindend moet het zijn 

geweest toen men voor het eerst met elek-

trisch licht werd geconfronteerd. Installatie-

bedrijven konden dit soort kaarten gebrui-

ken om naar potentiële klanten te sturen.

De achterzijde van bovenstaande. De kaart 

is volledig bestemd voor reclamedoelein-

den. W. Horrix te Den Haag richtte zich tot 

een juridisch gevormde stadgenoot in een 

respectabele straat om de aandacht op de 

nieuwe vinding te vestigen. De kaart is ge-

drukt door Kotting, Amsterdam.

Het restaurant Loos te Rotterdam, ontwor-

pen door de architect W. Stok, is vastge-

legd op een dubbele kaart. Op de binnen-

zijde staat de muziek van het lied ‘Op naar 

Loos’. De chromolitho werd gedrukt bij 

Immig & Zn, Rotterdam.

Nimrod-Cynophilia. Een pagina uit een 

rashondencatalogus werd gebruikt om 

een grote internationale tentoonstelling in 

1906 aan te kondigen. Voor kaartenuitge-

vers zijn dit soort kaarten risicovol omdat 

ze alleen verkocht kunnen worden ten tijde 

van het evenement.


