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Amsterdam aan&eiig. Door Sinds het einde van de 
negentiende eeuw zijn vele 
prentbriefkaarten verzon- 
den. Vooral in de jaren 1900- 
1910 was het verzamelen 
van kaarten enorm populair. 
De prentbriefkaart was toen 
vri jwel de enige manier 
waarop je iets kon vertellen 
op langere afstand, aange- 
zien de telefoon toen nog 
alleen betaalbaar was voor 
een kleine elite. Meisjes 
spaarden de ansichtkaarten 
en bewaarden ze in speciale 
albums. Na 1910 nam deze 
rage weer wat af. 

de men vele straten en 
gebouwen in steden en dor- 
pen in heel Nederland om 
van de foto's kaarten uit te 
brengen, de zogenaamde 
topografische prentbrief- 
kaarten. De oudste topogra- 
fische prentbriefkaarten in 
Noord-Holland werden uit- 
gegeven in Enkhuizen in  
1892. Door de invoering van 
de nieuwe postwet in dat 
jaar raakten de posterijen 
het monopolie voor uitgifte 
van geillustreerde briefkaar- 
ten kwijt. Particulieren 
mochten nu ook deze kaar- 
ten uitbrengen. De voorkant 
van de kaart was bestemd 
voor de litho of foto en de 
mededelingen voor de 
geadresseerde. Op de ach- 
terzijde mocht alleen naam 
en adres van geadresseerde 
vermeld staan. Niet ieder- 
een had genoeg aan de 
spaarzaam overgebleven 
ruimte aan de voorkant en 
krabbelde de tekst door de 
afbeelding heen. Soms 

schreef men zelfs de tekst 
horizontaal en verticaal door 
elkaar heen om meer infor- 
matie kwijt te kunnen op de 
kaart. Hierdoor zien sommi- 
ge oudste ansichtkaarten er 
wat komisch en rommelig 
uit. In september 1905 kwam 
hier verandering in. Sinds- 
dien is het toegestaan om 
tekst aan de linkerzijde van 
de achterkant van de kaart te 
plaatsen. De rechterkant 
bleef gereserveerd voor 
naam en adres van de 
geadresseerde. Wel moest 
een duidelijke verticale 
streep staan tussen adres- 
kant en de linkerkant met 
ruimte voor mededelingen. 
Deze indeling is tot op de 
huidige dag gehandhaafd. 

sommigen wordt Boon als 
eerste uitgever van ansicht- 
kaarten in Nederland gezien. 
Dit is echter niet zeker. 
Nicolaas Jan Boon (1862- 
1921) vestigde in 1886 in de 
hoofdstad zijn uitgeverij. gewoond. De verzameling 

is uiterst waardevol voor de 
topografische kennis van de 
steden en de dorpen van het 
Noord-Hollandse platteland. 
Voor het eerst werden stra- 
ten en gebouwen vastge- 
legd, die nog nooit eerder 
door een kunstenaar zijn 

men in het Hollands Histo 
Magazine 5e jaargang 

I 

. . . .  . .. '.. .-.k r 
. . %,.:..'T. 

Soms wat komisch en 
rommelig 

Tussen 1892 en 1900 ontwik- 
kelde zich de prentbriefkaar- 
tenindustrie in heel Neder- 
land. Er werden kaarten op 
de markt gebracht die het 
laatste nieuws in  beeld 
brachten over watersnood- 
rampen, branden en onge- 
lukken. Tevens fotografeer- 

Eerste uitgevers 

Onder de oudste kaarten in 
de collectie in het Rijks- 
archief bevinden zich topo- 
grafische prentbriefkaarten 
van uitgeverij Nauta te  


