
Kenmerken en indelen van 
adreszijden van doorlopers 

 

 

Concept versie 20 februari 2021 

LODEWIJK VAN DUUREN 

Het doel van het hier gepresenteerde voorstel is het vergelijken en bij elkaar zoeken van identieke 

adreszijden van zogenaamde doorlopers1 te vergemakkelijken. Tot nu toe is het voorgestelde indeling 

robuust, maar het is wel een arbeidsintensieve klus. Er zijn drie onderdelen van de adreszijde die 

gebruikt worden bij het onderscheid. A. de teksten in de kop, zoals briefkaart en carte postale. B. de 

adreslijnen en het woordje Aan en/of Te en C. Het postzegelvak. De kleur van het papier en de 

drukinkt zijn alleen bedoeld om subtypen binnen de typen te kunnen onderscheiden. Daarnaast zijn 

nog vijf informatieve kolommen opgenomen, die niet mee doen bij de indeling van typen. 

 

Methode 

Alle in tabel 1 genoemde kenmerken zijn opgenomen, zijn opgenomen in een excel-bestand. Alle 

teksten worden letterlijk overgenomen, met in acht neming van streepjes, haakjes, punten, hoofd- 

en kleine letters, diakritische tekens (bijvoorbeeld Coté i.p.v. Côté), klein kapitaal (kleine variant van 

de hoofdletter), cursief, niet cursief, bjizondere lettertypen (zie onder) en letters geschreefd of 

ongeschreefd. De gehele tabel is vervolgens gesorteerd (hoofdletter gevoelig!) van links naar rechts.  

Allereerst zijn een honderd tal kaarten opgenomen, waarvan geen uitgever bekend is en daarna zijn 

van vijf uitgevers de verschillende adreszijden opgenomen. Op deze wijze is het mogelijk welke 

“anonieme”kaarten aan een drukker of uitgever verbonden kunnen worden en welke uitgevers van 

dezelfde adreszijde gebruik maken. In tabel 4 staan de uitgevers met het aantal verschillende 

adreszijden van doorlopers. 

 

Lengte adreszijde 

De stippellijnen of doorgetrokken lijnen van het deel bestemd voor het adres is doorgaans 

opgebouwd uit drukzetsel van 4,5 mm (bron Willem Annema). Meestal zijn de lengten circa een 

veelvoud van 9 mm. Veel voorkomende lengten zijn 54, 72, 90, 108 en 126 mm. Ik heb er voor 

gekozen om de lengten om te zetten in elf klassen2, om invloed van eventuele meetfouten te 

verkleinen. Alleen deze klassen worden gebruikt om de adreszijden te kunnen onderscheiden. 

 

Tabel 1.Kenmerken adreszijden ter onderscheiding van de verschillende typen 

Kenmerken Toelichting Fictief voorbeeld 

KOPTEKSTEN   

Koptekst  1 Tekst eerste koptekst BRIEFKAART. 

Lengte koptekst Lengte in mm van de 1e regel van de kop 44 mm 

Schreef Letters met of zonder schreef ns [=schreefloos] 

Kenm. letter kop 1 A-boog [zie tabel 2] dwarsstreep A doorgebogen 

                                                           
1
 Met uitzondering van voorlopers, adreszijden met een afzendergedeelte en overgangstypen van doorloper 

naar deelstreep. Wel zijn doorlopers opgenomen, waar later een deelstreep is bijgedrukt. 
2
 Klasse 1 en 11 zijn tot nu toe niet aangetroffen, maar zijn toegevoegd voor het geval dat! 



Aantal kopregels Aantal kopregels 1, 2, 3 etc. 

Koptekst 2 Tekst tweede koptekst Carte Postale 

Koptekst 3 Tekst derde koptekst Algemene Postvereeniging 

Kop3 cursief Derde koptekst cursief/niet cursief c [=cursief], nc [= niet cursief] 

Koptekst  4 Tekst vierde koptekst Deze zijde voor adres bestemd. 

Kop4Z cursief 1e deel vier koptekst cursief/niet cursief c/nc 

Kop4C cursief 2e deel vier koptekst cursief/niet cursief c/nc 

ADRESLIJNEN   

Aan “Aan” voor of boven eerste adreslijn AAN 

Aan cursief “Aan”cursief of niet-cursief c/nc 

Aantal adreslijnen Aantal adreslijnen 1, 2, 3 etc. 

Adreslijn1 Lengte eerste adreslijn (mm) 108 

klasse1 Lengte in klassen [zie tabel 3] 8 

Adreslijn2 Lengte tweede adreslijn (mm) 108 

klasse2 Lengte in klassen [zie tabel 3] 8 

Adreslijn3 Lengte derde adreslijn (mm) 73 

klasse3 Lengte in klassen [zie tabel 3] 4 

Adreslijn4 Lengte vierde adreslijn (mm) 72 

klasse4 Lengte in klassen [zie tabel 3] 4 

Adreslijn5 Lengte vijfde adreslijn (mm) 72 

Klasse5 Lengte in klassen [zie tabel 3] 4 

onderstreept De adreslijn die onderstreept is lijn 3 [= punten +streep 
lijn 3- = streep 
lijn3-- = streep+streep] 

te Het woord “te”  voor de onderstreepte lijn TE 

POSTZEGELVAK   

PV lijst Omlijsting postzegelvak Stippel [-lijn] 

PV tekst Tekst in postzegelvak Porto 2 ½ CENT 

SUBTYPEN   

Papier Kleur van het papier wit 

Drukinkt Kleur van de drukinkt rood 

INFORMATIEF   

Opmerking Nuttige aanvullingen “Aan” boven eerste lijn 

Poststempel Oudste datum poststempel 20-aug-01 

Uitgever Naam van de uitgever N.J. Boon 

Lengte Lengte kaart (mm) 140 

Hoogte Hoogte kaart (mm) 90 

   

 

Tabel 2. Kenmerkende letters in de eerste koptekst 

Kenmerkende letter Toelichting 

B-basis de linker schacht van de B zakt door de basislijn (afb. 1,2 en 3) 

A-apex streepje op de top van de A (afb. 4 en 5) 

A-boog dwarsstreep A doorgebogen (afb. 6 en 7) 

A-geknikt1 dwarsstreep één A geknikt (afb. 6 en 8) 

A-geknikt2 dwarsstreep twee A’s  geknikt (afb. 6 en 8) 

A-schuin dwarsstreep A schuin (afb. 6 en 9) 

C-3D drie-dimensionale C  (van CARTE POSTALE) 

C-krul C met een krul (afb. 10) 



e-scheef de balk van de e staat scheef (afb. 11 en 12) 

E-grote schreef de middenarm van de E heeft een grote schreef (afb. 13, 14 en 15 

gotisch gotische letter (afb. 16) 

jugendstil letter in Jugendstil (afb. 17) 

kapitaal Hoofdletter (afb. 18) 

klein kapitaal kleine variant van de hoofdletter (afb. 19en 20 

onderkast kleine letter (afb. 21 

K-onder A het been van de K staat bijna onder de linker schreef van de A (afb. 22) 

N-basis de linker schacht van de N zakt door de basislijn (afb. 1 en 23) 

R-basis het been van de R zakt door de basislijn (afb.1 en 24) 

R-haal het been van de R heeft een dunne haal naar boven (afb. 25 en 26) 

R-recht de R heeft een recht been (afb. 25  en 30) 

fra-krul De vlag van f, r en a heeft een krul (afb. 27 en 28) 

T-schuin01 streepjes op de arm van de T wijzen staan parallel (afb. 29) 

T-schuin02 streepjes op de arm van de T wijzen naar elkaar (afb. 30) 

W-schreef De onderste punten van de W hebben een schreef (afb. 31) 

  

 

Tabel 3. Klassen lengte adreslijnen in mm. 

Klasse gemiddelde ondergrens bovengrens 

1   <49,5 

2 54 49,5 58,5 

3 63 58,5 67,5 

4 72 67,5 76,5 

5 81 76,5 85,5 

6 90 85,5 94,5 

7 99 94,5 103,5 

8 108 103,5 112,5 

9 117 112,5 121,5 

10 126 121,5 130,5 

11  >130,5  

    

 

Cyrrillisch 

De naam van de briefkaart is in de volgende talen met cyrillische tekens geschreven: Russisch, 

Servisch, Bulgaars en Roetheens. De laatste twee komen maar sporadisch voor. In de database is de 

oorspronkelijke tekst  getranscribeerd overgenomen (zie tabel 4). 

 

Tabel 4. Briefkaart in het Russisch en Servisch met cyrillische  letters. 

Taal Cyrillisch Transcriptie 

Russisch ОТКРЬІТОЕ  ПИСЬМО OTKRITOE PISMO 3 

Servisch ДОПИСНА КАРТА DOPISNA KARTA 

Roetheens КАРТА КOРЕСПОНДЕНЦiЙНА KARTA KORESPONDENTSIJNA 4 

Bulgaars ПOЩЕНСКА КАРТА POSCENSKA KARTA 

                                                           
3
 In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie: Otkritajo piesmo. 

4
 In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie: Karta Korespondencijnja. 



 

 

Uitgevers en adreszijden 

Er zijn nogal grote verschillen tussen uitgevers in het aantal typen van adreszijden. Dat kan 

uiteenlopen van S. Bakker Jz. met twee tot J.H. Schaefer met dertig verschillende typen. 

Waarschijnlijk is dit gerelateerd aan het feit of de uitgever tevens drukker is of niet. 

Uit het bestand met de verschillende adreszijden kan ook afgeleid worden, welke uitgevers dezelfde 

adreszijde gebruiken. Zo gebruiken Bakker en Schalekamp deels dezelfde adreszijde . Ook de Union 

graphique artistique en Schaefer hebben één adreszijde gemeen. Dit kan betekenen dat ze dezelfde 

drukker gebruiken, maar ook dat ze hetzelfde cliché hebben aangekocht. 

 

Tabel 4. Uitgevers en aantal typen adreszijde van doorlopers (enkele voorbeelden) 

Uitgever Aantal typen adreszijde 

Abrahamson & Van Straaten, Amsterdam 4 

A. Amiot, Den Haag 7 

Amsterdamsche Prentbriefkaartenhandel 4 

S. Bakker Jz., Koog-Zaandijk 2 

F.B. den Boer, Middelburg 5 

N.J. Boon, Amsterdam 22 

Glückstadt & Münden, Hamburg 8 

S.M. Mossel, Amsterdam 5 

Nauta, Velsen 6 

Jos Nuss, Amsterdam 18 

La Rivière & Voorhoeve, Zwolle 7 

J.H. Schaefer, Amsterdam 31 

J.M. Schalekamp, Buiksloot 5 

A.W. Segboer, Delft 9 

Gebr. Van Straaten, Middelburg 9 

Trenkler, Leipzig 6 

Union graphique artistique 3 

Vivat, Amsterdam 14 

Louis Weijl, Groningen 9 
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