
Briefkaartenspel 

 

 
Advertentie in Het Vaderland van 30 november 1899 van de kantoorboekhandel J.A. Frentrop.. 

 

 

Bij J.A. Frentrop aan de Groenmarkt in Den Haag was een Geïllustreerd Briefkaartenspel te koop. Het 

is niet bekend hoe dat spel er uit ziet, maar mogelijk had het enige gelijkenis met een Engels 

briefkaartenspel. 

Het Engelse briefkaartenspel heeft de titel: The Game of Picture Post Cards. An Up To Date Game. 

De afgebeelde postbode op de deksel heeft een zak met de afkorting G.P.O. van General Post Office. 

Ook tot het spel behoort een “postzakje” met het Stempel G.P.O. 

 

  
 

Spelregels 

De spelregels zijn aan de onderzijde van het deksel geplakt: 

“This interesting and very instructive game is played as follows: 

As many persons can take part as there are albums. The Postcards are placed in the 

Postbag and the albums are equally distributed and placed before each player. One person 

is chosen as dealer, who takes one card at a time out of the bag, without looking the latter 

and calls out the name of the Picture. The one who finds that name in the album gets the  

card and places it on the respective place.  

 The player who first fills his album or albums is the winner.” 



 

  
 

Inhoud van de doos 

Het spel bestaat uit de volgende onderdelen:  een doos met deksel; een aantal prentbriefkaarten in 

klein formaat; zes albums en een postzakje met een koord met het stempel  G.P.O. In de doos zijn zes 

voor 2 x 6 prentbriefkaarten.  In het spel dat te koop wordt aangeboden bevinden zich 71 kaartjes. 

Waarschijnlijk is er één zoekgeraakt en bevat het spel 12 x 6 kaartjes = 72 kaartjes. 

De binnenzijde van het album heeft een jugendstil versiering en vakjes  voor 12 kaartjes. In elk vakje  

staat de naam van de plaats en een nadere locatie. Bijvoorbeeld London Albert Hall en Barnstaple 

The Square. De prentbriefkaarten zijn klein en hebben op de beeldzijde een nummer en titel in rode 

druk en een zwart-wit afbeelding. De adreszijde is nog niet gedeeld.  Het opschrift is POST CARD THE 

ADRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE en in het postzegelvakje het inlandse en buitenlandse 

postarief. 

 

 

J.W.S. & S. Bavaria. 

Onder de handleiding staat het merk van de speelgoedfabrikant van J. W. Spear & Söhne. De fabriek 

in Nürnberg heeft tot 1984 bestaan en tot 1997 onder de naam „J. W. Spear & Sons“ in Enfield (UK). 

Zijn merk was een liggende speer met de initialen J.W.S & S. Bavaria. 

 

 
 



 
 

 
 


