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Aan de hand van de kenmerken van adreszijde en beeldzijde van een kaart is het vaak mogelijk de 

drukker te traceren, al zal dat niet altijd met 100% zekerheid kunnen gebeuren. In dit artikel zijn aan 

de hand van een aantal voorbeelden de mogelijkheden weergegeven om de drukker van een kaart 

vast te stellen . 

 

Mate van zekerheid 

Het zal niet altijd mogelijk zijn de drukkers onomstotelijk vast te stellen, maar ook voorlopige of 

onzekere toeschrijvingen kunnen een stap zijn op weg naar 100% zekerheid. Ik heb de mate van 

zekerheid in vier klassen weergegeven. Het is een eerste indeling die in de praktijk mogelijk nog 

verbeterd of aangevuld moet worden. Uiteindelijk is het doel van zoveel mogelijk kaarten de drukker 

vast te stellen, zodat duidelijk wordt welke uitgever welke drukker(s) gebruikte voor zijn kaarten. 

 

Tabel 1. Klassen van zekerheid bij het toeschrijven (van adreszijden) van prentbriefkaarten aan een 

drukker. 

Klasse Zekerheid 
(%) 

Zekerheid 
(beschrijving) 

Toelichting Voorbeeld 

1 100% Zeer zeker Naam van de drukker en uitgever op dezelfde kaart. 1 

2 99% Bijna zeker De adreszijde komt overeen met die van één drukker. 2, 3, 4 

3 50% Twijfelachtig De adreszijde komt overeen met twee of meer drukkers. 5 

4 25% Onzeker Geen bewijs geleverd. 6 

5 0% Onbekend Naam drukker onbekend. 7 
 

 Ad klasse 2: alléén als er sprake is van één drukker, tot dusver bekend. Als eenzelfde adreskant 

opduikt van een andere drukker wordt het klasse 3. 

 Ad klasse 3: minstens twee drukkers gebruiken hetzelfde cliché. Dat kan alleen als op de 

adreszijde geen titels of namen van drukkers en uitgevers staan. Dit is bekend van de firma 

Schalekamp in Buiksloot en Bakker in Koog-Zaandijk (zie Monsterkaart van J.M. Schalekamp). 

 Ad klasse 4: bijvoorbeeld, is een bepaalde adreszijde in de literatuur toegeschreven aan een 

bepaalde drukker, maar zonder bewijs of tenminste een aannemelijk verhaal. 

Voorbeeld 1: H. Kleinmann en H. Smeets-Hoen 

Op een kaart van uitgever H. Smeets-Hoen1 met de waterval van Geulem is te lezen: “Lichtdruk van 

H. Kleinmann & Co., Haarlem”.  In dit geval is het voor 100 % zeker, wie de drukker is en kan de 

adreszijde van deze kaart gebruikt worden om andere kaarten met een exact gelijke adreszijde aan 

deze drukker uit Haarlem te koppelen. Dezelfde foto is ook gebruikt door H. Smeets-Hoen voor een 

kaart met een andere adreszijde. Meer daarover in het volgende voorbeeld. H. Kleinmann heeft ook 

een gids voor toeristen gedrukt, uitgegeven door Smeets-Hoen. 

 

                                                           
1
 Joseph Antoon Hubert Smeets (1862-1944) gehuwd met Maria Hubertina Josepha Hoen (1861-1937). 



 
Uitgave van H. Smeets-Hoen. Lichtdruk van H. Kleinmann & Co., 
Haarlem. 

 
Uitgave van H. Smeets-Hoen. Adreszijde. 

 

 
De Toerist Officieele Reis en wandelgids 
voor Geul- en Gulpdal. Uitgave van 
Smeets-Hoen, Valkenberg. 

 
Reclame van H. Smeets-Hoen in de De 
Toerist. 

 
Een van de 19 foto’s in De Toerist. Deze en 
andere foto’s zijn ook gebruikt voor de 
uitgave van kaarten door Smeets-Hoen. 

 



 
Uitgave Smeets-Hoen. Adreszijde Type C. 

 
Rechts: Waterval te Geulem.  Uitgave H. Smeets-Hoen, Valkenburg (L.). 

 
 

 

Voorbeeld 2: H. Smeets-Hoen en Stengel 

De uitgever H. Smeets-Hoen uit Valkenburg (L.) heeft begin 1900 een grote serie kaarten uitgegeven 

van Valkenburg en omgeving. Op vrijwel alle foto’s staat een zogenaamd negatiefnummer, 

bestaande uit een letter en drie of vier cijfers. De titel en de naam van de uitgever is rood gedrukt, de 

rand van de foto is vaag en kaarten komen in een zwartwit en ingekleurde versie voor. Op de oudste 

kaarten staat de naam van de uitgever als volgt: “H.M. Smeets-Hoen, Valkenberg” en de op de 

nieuwste "H.M.“Smeets-Hoen, Valkenburg, L.”. Er zijn twee typen adreszijden, de een als doorloper, 

de andere met een deelstreep. Bij de laatste ontbreekt de zin “Zijde voor het adres bestemd.- (Côté 

réservé à l’adresse.)” , hetgeen voor zich spreekt, omdat dat bij dit type kaart niet meer van 

toepassing is. De rest van de kopregels “BRIEFKAART / (CARTE POSTALE.) / Algemeene 

Postvereeniging (Union Postale Universelle.)” is overigens identiek aan het type doorloper. 

We kennen dergelijke cliché- of negatiefnummers op rand van dee foto van de uitgever J.H. Schaefer 

uit Amsterdam, alleen zonder letter ervoor. Daarom is het zinvol de adreszijden van beide uitgevers 

te vergelijken. Er komen twee typen adreszijden voor bij kaarten van Schaefer met een dergelijk 

nummer, in dit artikel aangeduid met type C en D2. Het type C komt qua adreszijde geheel overeen 

met de doorloper van Smeets-Hoen. Je kunt er dan van uitgaan dat het hier dezelfde drukker betreft. 

Verder kent ook de uitgever N.J. Boon kaarten met nummers op de rand van de foto en een zelfde 

adreszijde.  
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 De codering van de adrestypen is gelijk aan de indeling van Haverkate, 2021. 



 
Geulem. Uitgave H. Smeets-Hoen, Valkenburg (L.). Reliëfkaart 
met nummer A487, links onder 

 
Uitgave Smeets-Hoen. Adreszijde, Type E, variant van Type C met 
deelstreep.  

 

Een van de kaarten van Boon komt ook nog op een ander punt overeen met de bovenstaande kaart 

van Geulem, namelijk een foto van het Standbeeld van Rembrandt dat op gelijke wijze van een reliëf 

is voorzien. Op de adreszijde van deze reliëfkaart is de tekst gedrukt: “Gesetzlich geschützt. Patentirt 

in den meisten Kulturstaaten.” Met als conclusie de drukker komt zeer waarschijnlijk uit een 

Duitstalig land.  

 

 
Standbeeld van Rembrandt. Uitg: N.J. Boon, Amsterdam. 
Reliëfkaart. 

 
Uitg: N.J. Boon, Amsterdam. Adreszijde, Type B. 

 

 

 

 



 

   

 

H. Smeets-Hoen. Waterval te 
Geulem 

H. Smeets-Hoen. Reliëfkaart 
Geulem. ingekleurd 

H. Smeets-Hoen. Zwartwitkaart, 
zelfde foto als de ingekleurde kaart 

 

Negatiefnummers op de rand van de foto van kaarten van H. Smeets-Hoen. 

 

Negatief-nummer 

Op met name Nederlandse kaarten, gedrukt door Stengel & Co., staat een “negatiefnummer” ergens 

op de rand van de foto. Het is een vier- of vijfcijferig nummer met witte handgeschreven cijfers op de 

donkere gedeelten van de foto. Soms staat er voor het nummer een letter. De nummers zijn soms 

moeilijk te lezen en bij veel kaarten zie je ze gemakkelijk over het hoofd. Helmfried Luers beschouwt 

het “negatiefnummer” als kenmerkend voor de uitgever Stengel & Co. Hij veronderstelt dat dit 

nummer dient als opdrachtnummer voor zijn klanten. Dat kan verklaren dat je dit negatiefnummer 

vooral vindt bij kaarten die door Stengel zijn gedrukt, maar niet zijn uitgegeven. 

 

 
N 2Uitg: J.H. Schaefer, Amsterdam 1900. Naarden, 
Schipperstraat.  

 
Uitgave J.H. Schaefer, Amsterdam. Adreszijde, Type D. 

 

De vergelijkbare kaarten van Schaefer worden inderdaad toegeschreven aan de drukker Stengel uit 

Leipzig. Stengel heeft ook onder eigen naam Nederlandse kaarten uitgegeven. Deze hebben over het 

algemeen een adreszijde als type A, maar er komen ook Stengel-kaarten voor van type C. 

  
Uitgave Stengel & Co. Adreszijde, Type A 

 



 

 
Stengel & Co., Dresden 6524. Binnenamstel en Hôtel de l’Europe 
Amsterdam. 

 
Stengel & Co. Adreszijde Type C. 

 

 
Stengel & Co., Dresden. Binnenamstel en Sophiaplein. 

 

 
Stengel & Co. Adreszijde Type C. 

 

 St & Co D = Stengel & Co., Dresden  negatiefnummer 

 

Er is één door Stengel uitgegeven kaarten van Amsterdam, met het logo van Stengel en een 

negatiefnummer. Er zijn echter ook nog andere overeenkomsten, zodat ik er toch van uit ga dat de 

kaarten van type C inderdaad alle door Stengel zijn gedrukt. De overeenkomsten zijn doorgaans 

zowel: 

 Afgeronde hoeken van de foto, 

 Vage rand van de foto, 

 Rode kleur van de teksten op de beeldzijde, 

 Als overeenkomst in lettertype van deze teksten. 

 

Voorbeeld 3: J.G. Vlieger en Stengel 

Voor zover nu bekend, zijn er vijf Nederlandse uitgevers die hun kaarten door Stengel hebben laten 

drukken. Het zijn de hierboven genoemde uitgevers J.H. Schaefer, N.J. Boon en H. Smeets-Hoen. De 

vierde uitgever is J.G. Vlieger uit Rotterdam met het nummer 16707 op de kaart. Een anonieme kaart 

met nummer 16700 vertoont veel gelijkenis met de kaart van Vlieger 3. Ook zijn beide adreszijden 
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 Er zijn ten minste nog negen andere kaarten uit deze serie van J.G. Vlieger bekend. 



van het type 2. Waarschijnlijk is Vlieger ook de uitgever van deze kaart. Beide kaarten kunnen op 

basis van de adreszijde aan de drukker Stengel gekoppeld worden. 

 
Geen uitgever. Bolwerk-Oosterkade. Groeten uit Rotterdam. 

 
45 Uitg.: J.G. Vlieger, Rotterdam. Groeten uit. 

 

 

 
Geen uitgever. Adreszijde Type C. 

 
J.G. Vlieger, Rotterdam. Adreszijde Type C. 

 

Voorbeeld 4: Arn. Latour en Stengel 

Een vijfde uitgever die verbonden is met Stengel is Arn. Latour uit Utrecht. Een kaart van deze 

uitgever van de Oudegracht in Utrecht heeft dezelfde uitvoering als de andere kaarten in dit artikel 

en de adreszijde is van type 2. Vier kaarten met het zelfde kenmerkende streepje boven de U van 

Utrecht komen voor in de beeldbank van het archief van Utrecht. Geen van de vijf kaarten heeft 

echter een nummer op de foto staan. 

 

 
Uitgave Arn. Latour, Utrecht. Oudegracht, Utrecht. 

 
Uitgave Arn. Latour, Utrecht. Adreszijde, Type C. 

 



 

 
Uitgave Arn. Latour, Utrecht. Tolsteeg Singel, Utrecht. Archief Ut. 

 
Uitgave Arn. Latour, Utrecht. Zonneburg, Utrecht. Archief Utrecht. 

 

Voorbeeld 5: Monster-kaarten van J.M. Schalekamp en S. Bakker Jz. 

De kaart met het Wandelpier van Scheveningen is een voorbeeld (monster) van een kaart in 

lichtdruk, die J.M. Schalekamp uit Buiksloot naar zijn potentiële klanten stuurde, in de hoop een 

opdracht te ontvangen. In 1892 verplaatste Schalekamp zijn fotografisch atelier van Amsterdam naar 

Buiksloot. Aan dit atelier was een lichtdrukkerij verbonden. 

De adreszijde is min of meer de “vingerafdruk” van de drukker. Je kunt er dus van uitgaan dat de 

adreszijde van de “monster-kaart” door Schalekamp is gedrukt en dat alle andere kaarten met 

dezelfde adreszijde door Schalekamp zijn gedrukt. De adreszijde kenmerkt zich door vijf verschillende 

teksten, zoals Briefkaart, Carte Postale, Algemeene Postvereeniging, ieder met een eigen lettertype 

of font. Verschillen zijn de grootte van de letters, cursief of rechtopstaand, vet of niet vet, hoofd- of 

kleine letters, haakjes, punten en het karakteristieke van de letters. Is dit geval zijn de letters van 

BRIEFKAART geschreeft (met streepjes aan de uiteinden van de letters), ongelijke dikte van de 

letters, maar vooral het “doorgezakte” dwarsstreepje van de A is kenmerkend. Tot zover lijkt alles te 

kloppen, maar zo simpel ligt het blijkbaar niet, want een kaart van de lichtdrukkerij S. Bakker Jz. uit 

Koog-Zaandijk heeft exact dezelfde adreszijde. Zelfs het sluithaakje achter “adresse” is bij beide 

kaarten onvolledig afgedrukt. Het blijkt dat heel veel kaarten van Schalekamp en Bakker deze zelfde 

adreszijde hebben 4. Drukte de één ook voor de ander of gebruikten deze drukkers hetzelfde cliché 

voor de adreszijde?  
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 Voor zover bekend hebben de kaarten van S. Bakker Jz. twee verschillende adreszijden. 



 
Monsterkaart J.M. Schalekamp, Buiksloot. 

 
Adreszijde monsterkaart J.M. Schalekamp. 

 

Dat laatste in niet ondenkbeeldig. In het Nieuwsblad voor den boekhandel jrg. 59, 1892, no. 30, van 

12 april 1892 stond een advertentie van De Amsterdamsche Lettergieterij v.h. N. Tetterode uit 1892 

waarin zij drie verschillende clichés in koper aanbiedt voor de adreszijden van prentbriefkaarten.  

Misschien waren er nog meer firma´s die dergelijke kant en klare clichés voor briefkaarten leverden. 

Aanvullende bronnen, zoals bijvoorbeeld de catalogus van Bakker waarin locale uitgevers worden 

genoemd, kunnen in sommige gevallen meer zekerheid geven. 

 
Photogravure S. Bakker Jz., Koog-Zaandijk. 

 
Adreszijde kaart S. Bakker Jz., Koog-Zaandijk. 

 

 
Proeve van Kleurenlichtdruk S. Bakker Jz. Koog-Zaandijk. 

 
Monsterkaart S. Bakker Jz. Adreszijde. Andere adreszijde van 
Bakker. 

 

Voorbeeld 5: H. Kleinmann & Co. 

Onderstaande kaarten worden op Delcampe aangeboden, met als drukker H. Kleinmann in Haarlem. 

Het zijn in “Delftsblauw” uitgevoerde kaarten van de tekenaar Cassiers. Op kaarten staat niet de 



naam van de drukker of uitgever. Kleinmann heeft wel kaarten in dezelfde stijl uitgegeven, maar met 

een andere adreszijde.  Waarschijnlijk is deze toekenning gemaakt op basis van de overeenkomst 

tussen de beeldzijde van de kaarten. Een bewijs wordt niet geleverd. Ik beschouw de koppeling aan 

de Kleinmann als onzeker, zolang er geen bewijs is gevonden. 

 

 

 
Tekenaar H. Cassiers. Te koop op veilingsite Delcampe (beeld- en 
adreszijde). 

 

 

Beschrijving in Delcampe van de tweede kaart. Kleinmann, Haarlem. 

 

Rotterdam. Delftsblauw met tegeltjes. Lichtdruk 
van H. Kleinmann & Co., Haarlem. 

 

Voorbeeld 6 

Uit kaart uit Leeuwarden met De Beurs heeft een adreszijde die tot nu toe alleen bekend is van twee 

kaarten uit Leeuwarden. Opvallend zijn de 3-D letters van CARTE POSTALE en de sierletters van 



Algemeene Post Vereeniging. De ene kaart vermeld geen uitgever en drukker. Er is wel een tweede 

kaart van Leeuwarden bekend van de uitgever S.A. Markus, zijnis  vermeld linksboven op de 

beeldzijde. S.A. Markus is boekhandelaar in Leeuwarden. Mogelijk heeft hij deze kaarten door een 

drukker uit Leeuwarden laten drukken. Zolang dat niet bekend is heeft deze kaart wat betreft de 

drukker de zekerheidsklasse “5 = onbekend” . 

 

 
Adreszijde, CARTE POSTALE in 3-D letters. Leeuwarden. 

 
Leeuwarden, De Beurs. Geen uitgever vermeld. 

 
Veemarkt Leeuwarden. Uitgever S.A. Markus, Leeuwarden.  

Adreszijde kaart Leeuwarden van S.A. Markus. 

 

Voorbeeld 7 

Twee voorbeelden van kaarten met een karakteristieke beginletter van BRIEFKAART. Tussen de twee 

kaarten lijken veel op elkaar, maar er zijn ook verschillen, zoals de letter A in BRIEFKAART en in de 

lettergrootte van het woord Aan. Op de ene kaart staat een familieportretje van een paar logé’s van 

de afzender. Het is duidelijk dat deze kaart niet is gedrukt, maar door een fotografische procedé is 

vervaardigd. Deze adreszijde kan dus niet aan een drukker worden gekoppeld, maar mogelijk wel aan 

de firma die dit fotopapier leverde. De tweede kaart met de titel in inkt “Costuum” Walcheren is 

mogelijk wel in de handel geweest, maar ook deze kaart is een “echte fotokaart”, waaraan geen 

drukker aan te pas is gekomen. 

 



  

 

 

 

(* Begin kader *) 

Typen adreszijden Stengel 

In het artikel van Haverman (2021) worden vier adreszijden afgebeeld en besproken (Type A, B, C, D). 

Een van de kaarten van H. Smeets-Hoen heeft een deelstreep en mist de vierde kopregel. Deze is als 

Type E benoemd. Er komen bij de Nederlandse kaarten van Stengel nog twee andere typen 

adreszijden voor (Type F en G). Type F lijkt veel op Type C, een duidelijk verschil is bij Type F het 

ontbreken van het streepje na “Zijde voor het adres bestemd.” Bij Type G is de doorgebogen 

dwarsstreep een onderscheidend kenmerk met de andere typen. 

 



 
Stengel & Co., Dresden Berlin 6583. Coolvest, Rotterdam 

 

 
Coolvest, Rotterdam. Adreszijde Type F. 

 

 
Stengel & Co., Dresden. 5882. S’Gravenhage de Vij[v]er. 

 

 
’s-Gravenhage De Vijver. Adreszijde Type G. 

 

(* Einde kader *) 

 

Conclusies 

Het is bij een groot aantal kaarten min of meer mogelijk de drukker vast te stellen. Het is daarbij zaak 

om zowel op de adreszijde als op de beeldzijde te letten.  Op basis van kenmerken is ook de mate 

van zekerheid van de koppeling tussen kaart en drukker vast te stellen. 
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