
Uitgever H.J. Bisseling uit Berg en Dal 

 

Versie 12 mei 2022 

LODEWIJK VAN DUUREN 

 

 
1. Kaart met een opdruk van H.J. Bisseling, uitgegeven door Obpacher in München. 

 

 

Uitgever H.J. Bisseling 

De kaart met Groeten uit Berg en Dal is uitgegeven door H.J. Bisseling (afb. 1). Hij liet deze kaart 

maken door een in Duitsland door Obpacher in München uitgegeven kaart met de tekst “Groeten uit 

Berg en Dal” en zijn naam onderaan op de witte rand te bedrukken. Waarschijnlijk heeft H.J. Bisseling 

een partijtje Duitse kaarten gekocht, die hij vervolgens liet bedrukken met een Nederlandse tekst. 

Hij heeft ook Nederlandse “echte foto”-kaarten uitgegeven van Berg en Dal (afb. 3) en één van 

Nijmegen, 

 

 
2. Vermelding van H.J. Bisseling in de Adresgids van Nijmegen van 1955. 

In de telefoongids van 1950 van Nijmegen staat onder Berg en Dal:  323 Bisselings’ Levensm. Bedr. 

Zevenheuvelenw. 64. En in de adresgids van Nijmegen van 1955 staat onder Berg en Dal: Bisseling, 



H.J., kruidenier, Zevenh.weg 64 (afb. 2). In de telefoon gids van 1950 komt ook een Bisseling in 

Nijmegen voor:  “26715 Bisseling, M. H. J. Lichtdruk en Fotocopie-inr., Pontanusstraat.” Gezien de 

andere initialen is het aannemelijker dat de kruidenier H.J. Bisseling uit Berg en Dal de uitgever van 

de kaarten is. 

In de Genealogie van Frederik Nas (HCC op internet) komt onder nummer 12.62 een Bisseling voor 

die is overleden in Berg en Dal. Margaretha Maria Arnolda Nass is geboren 11 juli 1921 te Duiven, 

Gelderland. Zij trouwde 3 augustus 1948 te Duiven met Henricus J. Bisseling, geboren 22 april 1919 te 

Duiven, overleden 31 mei 1994 te Berg en Dal. In de periode 1950-1958 kregen ze drie kinderen, die 

alle in Berg en Dal zijn geboren. Op de begraafplaats Rustoord in Nijmegen staat op een 

Herdenkingszuil met de naam van deze H.J. Bisseling. Een directe koppeling met de uitgever H.J. 

Bisseling is niet gevonden, maar toch is het wel aannemelijk dat het hier om een en dezelfde persoon 

gaat. 

 

Kaarten 

 
3. Hotel Hamer in Berg en Dal. Uitgave H.J. Bisseling, Berg en Dal. Geen andere uitgever vermeld. 

 

 

Naast deze groot formaat kaart heeft H.J. Bisseling ook klein formaat “echte foto” en groot-formaat 

full-color kaarten uitgegeven. Er zijn vier typen: 

 Geen andere uitgever vermeld (1955, 1959, 1958, 1959, 1960 en 1963); 

 Met de uitgever met het monogram FG van Fodru in Gouda (1956 en 1957) (afb.4 en 5); 

 En met het logo Fodru Gouda met lenzen (1967); 

 Full-color kaarten, geen andere uitgever vermeld (1961) 

 



 
4. Bergspoor Berg en Dal. Uitgave H.J. Bisseling, Berg en Dal. 

 

 

 
5. Adreszijde met logo monogram FG. 

 

 

 

Louis Verboom 

De afzenders van bovenstaande kaart zijn Louis en Miek met H.G. (Hartelijke Groeten) en de kaart is 

verstuurd naar de Fam. Verboom in de Tollensstraat in Den Haag (afb. 4 en 5). In een ander 

handschrift is achter Louis de achternaam Verboom geschreven en daarboven de volgende tekst: 

“Proefrit in Ballast met de Electr. Bergtram bij Bloemendaal in 1911 tot 1913 voorheen conducteur 

H.T.M. Den Haag.” Op 18 mei 1911 vestigt Louis Ferdinand (geboren op 7 mei 1887 en ongehuwd) uit 

Den Haag zich in Nijmegen. Hij heeft dan als beroep conducteur gemeentetram. Hij woont in de 



Lange Hezelstraat 38. Op 11 augustus 1913 vertrekt hij naar kasteel Helmond in Helmond (afb 6). Hij 

overlijdt in 1964. De kaart is omstreeks 1957 verstuurd en kan verstuurd zijn door hem zelf of zijn 

zoon Louis Ferdinand Verboom jr. (1922-2002). De opmerking “bij Bloemendaal” is niet te verklaren. 

Er is wel een buitenplaats Bloemendaal in Nijmegen maar een relatie met de proefrit van de 

electrische tram kan niet worden gelegd. Op maandag 30 december 1912 is de brug, die bestemd is 

voor het eerste electrische bergspoor in Nederland bij volle belasting met volledig succes beproefd. 

Op 15 januari 1913 vind de officiële opening plaats van de tramlijn Beek – Berg en Dal over “Mooi 

Nederland”.  

 

 

 
6. Louis Ferdinand Verboom in Bevolkingsregister Nijmegen. 

 

Er is nog iets merkwaardigs aan de hand met de foto op de kaart van Bisseling. In de opening van de 

deur staat een machinist of conducteur. Het lijkt wel of de tram speciaal voor de fotograaf stil staat 

(afb. 4). Bisseling heeft de foto van de tram op het viaduct ook gebruikt voor een kaart met drie 

fotootjes: de Waalbrug in Nijmegen, het Centrum van Berg en Dal en het Bergspoor van Berg en Dal 

(afb. 7). De eerste twee foto’s zijn volkomen identiek aan de kaarten met een beeldvullende foto, 

maar bij het bergspoor zijn er kleine verschillen met de “inhoud” van de tram. Het meest opvallende 

verschil met de grote foto is, dat bij de kleine foto niemand in de deuropening van de tram staat (afb. 

8). Mijn conclusie is dat de fotograaf achter elkaar twee foto’s heeft genomen, die beide door 

Bisseling voor verschillende kaarten zijn gebruikt. 

 



 
7. Groeten uit Berg en Dal. FG monogram, gedrukt in 1957. 

 
8. Detail met stilstaande tram. 

 

 

Uitgever Obpacher 

 
9. Logo Gebr. Obpacher München. 

 
10. obp, logo Obpacher (naoorlogs). 

 

De uitgever Gebr. Obpacher is opgericht door de gebroeders Johann en Joseph Obpacher op 15 april 

1867 (afb. 9). Op 1 december 1888 is de firma omgezet in een Aktien Gesellschaft onder de naam 

Lithografische-Artistische  Anstalt München, vorm. Gebr. Obpacher AG. In 25 april 1929 wijzigde de 

naam in Druckerei & Kartonnagen vorm. Gebr. Obpacher AG (afb. 11 en 12). Op 1 januari 1939 

fuseerde de uitgeverij met de firma ‘Kunst im Druck Müller & Co.’ in München. De nieuwe naam is 

Kunst im Druck Obpacher AG. Dit is de naam die op de kaart van Bisseling staat. In 1970 is de firma 

bekend onder de naam Obpacher GmbH (afb. 10). 

 

 
11. Kaart van Gebr. Obpacher met logo G.O.M. 

 
12. Adreszijde. In 1931 in België verstuurd. 

 

Het adres in 1898 is München, Karlstrasse 41. In 1905 verhuizen ze naar München-Mittersendling, 

Zielstattstrasse 37 en na WO II zijn ze te vinden in de Hofmannstrasse 7, Munich-Mittersendling. Tot 



circa 1988 zijn in bedrijf geweest. De laatste jaren hebben de kaarten het logo obp. In 1942 hadden 

ze 950 mensen in dienst. De uitgeverij was sterk op de export gericht met filialen in New York, 

Londen en Berlijn (afb. 13 en 14).  

 

 
13. Geïmporteerde kerstkaart met opdruk in 
Spaans. 

 

 
14. Farbenaufnahme Erich Heinemann. Uitgave van Kunst im Druck – Obpacher 
AG, München. 

Winsch-Back type 

Gebr. Obpacher in München was de drukker van prentbriefkaarten van het Amerikaanse `Winsch 

back type’ (Luers, 2014). De kenmerkende vormgeving van de adreszijde van deze kaarten staat 

bekend onder de naam “Winsch-Back” (afb. 15). De term is afkomstig van een tekst die soms op de 

beeldzijde staat: “DESIGN COPYRIGHTED, JOHN WINSCH, 1911” (of een ander jaar). John O. Winsch 

was een uitgever van fantasiekaarten (o.a. Halloween en Thanksgiving) uit Stapleton, NY. John 

Winsch (1865-1923) was in de US Census van 1910 bekend als een Publishing Company Manager. In 

1915 is hij co-manager van de The Art Lithographic Publishing Company in 1915 (Petrulis, 2016). Dit is 

een van de buitenlandse namen van de uitgever Gebr. Obpacher. 

 

 
15. Winch-back type. 

 

Fotograaf Erich Heinemann 

De fotograaf Erich Heinemann maakte foto’s van kinderen, landschappen en bloemen. Hij maakte 

foto’s  voor kaarten van uitgever Obpacher in München, VEB Druckwerke in Reichenbach en Verlag 

Carl Werner in Reichenbach. Ook de fotografen Heinz Müller-Brunke en Helga Eisen kregen 



opdrachten van Obpacher voor zijn kaarten. Over deze fotograaf zijn verder geen gegevens 

gevonden.  

 

Datering kaart 

Het is mogelijk de kaart vrij nauwkeurig te dateren. De kaart zelf is niet gedateerd, maar komt uit een 

album met kaarten die omstreeks 1941 te dateren zijn. De naam op de kaart  “Kunst im Druck 

Obpacher AG” bestaat sinds 1939. Na WO II hebben de kaarten het logo obp op de adreszijde staan 

(afb. 10). De hieronder afgebeelde kaart is van de uitgever Carl Werner (afb. 16). Hij gaf ook kaarten 

met foto’s van Erich Heinemann uit. De kaart komt uit hetzelfde album als de kaart van Bisseling en is 

afgestempeld in 1941. Conclusie: de kaart van Bisseling  is waarschijnlijk in de periode 1939-1942 

gedrukt.   

 

 
16. Kaart van uitgever Carl Werner, Reichenbach. Fotograaf onbekend. Poststempel 1941. Afkomstig uit 
hetzelfde album als afb. 1. 
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                                      17. Kaart van de tekenaar H. Rotgans met opdruk van H.J. Bisseling. 

 
 

Afbeeldingen 

1. Kaart met een opdruk van H.J. Bisseling, uitgegeven door Obpacher in München. 

2. Vermelding van H.J. Bisseling in de Adresgids van Nijmegen van 1955. 

3. Hotel Hamer in Berg en Dal. Uitgave H.J. Bisseling, Berg en Dal. Geen andere uitgever vermeld. 

4. Bergspoor Berg en Dal. Uitgave H.J. Bisseling, Berg en Dal. 

5. Idem, adreszijde met logo monogram FG. 

6. Louis Ferdinand Verboom in Bevolkingsregister Nijmegen. 

7. Groeten uit Berg en Dal. FG monogram, gedrukt in 1957. 

8. Idem, detail met stilstaande tram. 

9. G.O.M., logo Gebr. Obpacher München. 

10. obp Pirinted in Germany, logo Obpacher (naoorlogs). 

11. Kaart van Gebr. Obpacher met logo G.O.M. 

12. Idem. Adreszijde, in 1931 in België verstuurd. 

13. Geïmporteerde kerstkaart met opdruk in Spaans van Obpacher. 

14. Farbenaufnahme Erich Heinemann. Uitgave van Kunst im Druck – Obpacher AG, München. 

15. Adreszijde van winch-back type. 

16. Kaart van uitgever Carl Werner, Reichenbach. Fotograaf onbekend. Poststempel 1941. Afkomstig 

uit hetzelfde album als afb. 1. 

17. Kaart van de tekenaar H. Rotgans met opdruk van H.J. Bisseling op de witte rand. 


