3761 AK SOEST

Talmalaan 25

Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten

Daarnaast zijn er steeds meer mensen die een thematische verzameling hebben. De VDP heeft publicaties uitgegeven over
bokkenwagens, joodse prentbriefkaarten, jugendstil en zionisme,
randversieringen en DAF. In het tijdschrift is o.a. gepubliceerd
over Haagse en interlokale trams, postkantoren, tuinbouwtentoonstellingen, cacaomerken, religieuze kaarten, zuivelindustrie,
industrieel smalspoor en bibliotheken.
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Van gebrek naar
gemak
Energievoorziening, openbaar
nut en waterbeheersing in
prentbriefkaarten

Prijs voor niet-leden: € 9,95

Het verzamelgebied illustrators staat ook volop in de belangstelling. Veel kaarten zijn als kinderkaarten uitgebracht, bijvoorbeeld die van Marten Toonder, Bas van de Veer, Willy Schermelé en Will Berg. De als reclamekaarten uitgebrachte ontwerpen
van bijvoorbeeld Johannes Dominicus Ross of Willy Sluiter
zijn veel schaarser en dus duurder. Over twee Nederlandse
illustrators, Rie Cramer en Henriëtte Willebeek Le Mair, die ook
internationaal bekend zijn, heeft de VDP een publicatie uitgegeven. Daarnaast is er ons naslagwerk Nederlandse illustrators
van prentbriefkaarten. In het VDP-Bulletin zijn artikelen verschenen over Mary Noppen, Lindenberg, George Notenboom en
Mary Tourtel (Bruintje Beer).
Met de term moderne kaarten worden meestal kaarten bedoeld
die niet worden verkocht maar gratis verstrekt, soms doelgroepgericht, soms aan iedereen (freecards). De VDP publiceerde van 1994
tot 2008 jaarlijks een freecardcatalogus met alle in het voorgaande
jaar verschenen Nederlandse freecards. Deze catalogi zijn nog verkrijgbaar. In 2009 heeft de Boomerangfanclub dit voortgezet. Over
boekenkaarten, gericht op boekenlezers en -kopers, is een artikel
verschenen in het Prentbriefkaarten Magazine. Andere recente onderwerpen zijn Deense en Zweedse autofreecards en moderne topografische kaarten van Aedes en de gemeente Den Haag.
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Nieuwe leden
ontvangen gratis het
jubileumboek
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Prentbriefkaarten:

v

erzamelen

d
p

ocumenteren

ubliceren

De VDP heeft standaardwerken uitgegeven als de Geschiedenis
van de Nederlandse prentbriefkaart en de Encyclopedie van de
Nederlandse prentbriefkaart. Verder zijn er afzonderlijke uitgaven over prentbriefkaartenuitgevers, -illustrators en -thema’s.
Daarnaast verschijnt viermaal per jaar ons tijdschrift Prentbriefkaarten Magazine, voorheen VDP-Bulletin. Alle verzamelgebieden komen daarin aan de orde: topografie, illustrators, thematische
onderwerpen en moderne (gratis) kaarten. We besteden aandacht
aan de uitgevers, de druktechnieken, de persoonlijke verhalen en
nog veel meer. In een serie artikelen over de Nederlandse fotodrukindustrie van prentbriefkaarten zijn al veel bedrijven behandeld:
Gebrs. Gebr. Van Straaten, Emdeeha (M. de Hond) in Oosterbeek,
Van Hemert in Oosterhout, DRC (De Reproductie Compagnie)
in Rotterdam, Fodru in Gouda en Trika in Gouda. Het Prentbriefkaarten Magazine behandelt ook algemene onderwerpen:
kleur op topografische ansichtkaarten, K-nummers (in de 2e wereldoorlog), posttarieven, het formaat van prentbriefkaarten, etc.
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VDP staat voor Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten. Het
doel van de VDP is het documenteren van de geschiedenis, de
betekenis en het gebruik van de prentbriefkaart in Nederland. De
vereniging is méér dan alleen een verzamelvereniging en richt
zich vooral op informatie over uitgevers van prentbriefkaarten,
over fotografen, drukkers en illustratoren.
De prentbriefkaart is behalve een verzamelobject ook een poststuk, een kunstwerk, een getuige van de geschiedenis, een voorbeeld van druktechniek en een afbeelding van het dagelijks
leven en de woonomgeving. De prentbriefkaart is een stukje
cultuurhistorie.

Ja, ik word lid van de Vereniging

Documentatie Prentbriefkaarten (VDP)
Voorletters/-naam*:		
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Naam*:
Bedrijf/Org.:
Adres*:
PC+Plaats*:
Tel.:
E-mail:

In het tijdschrift komen ook internationale onderwerpen aan de
orde. Tenslotte staat in elk nummer de rubriek Destijds in het
Nieuws, met daarin schitterende verhalen over – en achtergronden
bij – de actuele prentbriefkaarten van weleer.
Veel verzamelaars hebben een topografische verzameling,
ze verzamelen prentbriefkaarten van hun woonplaats of geboorteplaats. Velen zijn tevens lid van de plaatselijke historische vereniging. Archieven en beeldbanken hebben vaak ook
een topografische invalshoek. Per plaats of regio is een lijst
van uitgevers van prentbriefkaarten bij de VDP beschikbaar.
Publicaties zijn er verschenen over de landelijke uitgevers Nauta,
Vivat en La Rivière & Voorhoeve en over plaatselijke uitgevers als
Herz en Buurman de Haas in Amsterdam en J.G. Vlieger in Rotterdam. In ons tijdschrift zijn artikelen verschenen over o.a. Venlo,
de Rijp, Hei- en Boeicop, Uden en Zegwaart (Zoetermeer).

Wat krijgt u als u lid wordt :
• gratis het jubileumboek getiteld Van gebrek naar gemak
• elk kwartaal ons tijdschrift het Prentbriefkaarten Magazine
52 pagina’s (geheel in kleur)
• korting op alle VDP-uitgaven
• vakkundig inzicht in de wereld van de prentbriefkaart
• gratis toegang tot de Ansichten & Poststukken Manifestatie
• de door de VDP uitgegeven prentbriefkaarten (4 per jaar,
lidmaatschapskaart en uitnodigingskaarten)
• de Handleiding voor de beginnende verzamelaar
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kost € 27,50 voor individuele leden en € 40,- voor bedrijven en organisaties.
Meer informatie:
Talmalaan 25, 3761 AK SOEST		
035-6022581
h.nieuwenhof@planet.nl
www.prentbriefkaarten.info

Geboortejaar:
Verzamelgebied:
Soort lidmaatschap*:
individueel
bedrijf / organisatie  

€ 27,50 /jr
€ 40,00 /jr

Betaling*:
met eenmalige machtiging
met machtiging tot wederopzegging
met overschrijving (na ons bericht)
Bankrekening IBAN:
Handtekening*:
De vragen met * in ieder geval invullen. De antwoorden op
de overige vragen stellen wij zeer op prijs. Alle gegevens
zullen we vertrouwelijk behandelen.
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