
 
 

 

Onbekende regio in uitgeverslijst VDP   versie 6 april 2022 
 

LODEWIJK VAN DUUREN 

 

Inleiding 

Op pagina 51 en 52 van de uitgeverslijst van Nederlandse prentbriefkaarten 1 staan in de rubriek  

00 ONBEKENDE REGIO 269 uitgevers waarvan de naam of de afkorting van kaarten bekend is, maar 

niet is vermeld wat de locatie (woonplaats) van de uitgever is. Als bekend is van welke plaatsen deze 

uitgevers kaarten hebben uitgegeven, is dat vaak een aanwijzing in welke plaats de uitgever 

werkzaam is geweest. Echter dat is niet opgenomen in de uitgeverslijst. Op internet en in mijn 

collectie is gezocht naar kaarten met de namen van deze uitgevers. Alle uitgevers waarvan  kaarten 

zijn gevonden, die overeenkomen met de vermelding in de uitgeverslijst zijn opgenomen, met een of 

meer afbeeldingen van de kaart. In sommige gevallen moest volstaan worden met de plaatsen 

waarvan kaarten verschenen zijn, in andere gevallen kon met zekerheid of grote waarschijnlijkheid 

worden aangenomen dat het om de betreffende uitgever ging. 

Zo zijn bijvoorbeeld kaarten van Amsterdam gevonden met het logo BBA in een cirkel. Haverkate 

kent deze kaarten toe aan B. Brouwer in Amsterdam. Er kunnen meer uitgevers zijn die B.B.A. op hun 

kaarten zetten, maar zolang er geen andere gevonden zijn, lijkt de toekenning aan B. Brouwer zeer 

waarschijnlijk. Het is nuttig om deze lijst van de onbekende regio te handhaven, maar indien bekend 

een verwijzing op te nemen naar de desbetreffende plaats. 

De gevonden gegevens over de uitgevers zijn ook een aanvulling op de Encyclopedie van de 

prentbriefkaart. 

 

Status Aantal uitgevers Percentage 

Locatie en kaart onbekend 54 20,1 % 

Locatie bekend, kaart onbekend 21 7,8 % 

Locatie onbekend, kaart bekend 7 2,6 % 

Locatie en kaart bekend 2 187 69,5 % 

   

Totaal 269 100 % 

 w.v. in dit rapport 228 84,8 % 

  

                                                           
1
 Verder kortweg uitgeverslijst of lijst genoemd. 

2
 Deels aannames, zonder bevestiging. 



Ackermann, J.H. 

 

 

 

Er is één kaart bekend van de fotograaf J.H. Ackermann, namelijk de Staringstraat met R.K. Kerk. Een 

uitgever is niet vermeld. Over deze fotograaf zijn geen nadere gegevens gevonden.3 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Alsem 

 
 

 
De uitgever Alsem is onbekend. Wel zijn er kaarten van Grand Hotel Restaurant „het Roomhuis” 
Boschhek den Haag waar H.L.P. Alsem de uitbater is. Bij zijn huwelijk op 10 juli 1901 heeft hij als 
beroep koffiehuishouder. Op de adreszijde is geen enkele tekst gedrukt. Mogelijk is deze Alsem als 
uitgever opgegeven bij het samenstellen van de lijst. 
26 AGGLOMERATIE ’S-GRAVENHAGE; ’s-Gravenhage? 
 

Amerongen, P. v. 

                                                           
3
 Er heeft wel een Johan(n) Herman(n) Ackermann in Amsterdam gewoond. 



 

 

 
P. van Amerongen is waarschijnlijk de Amsterdamse uitgever en kantoorboekhandelaar Ph. van 
Amerongen. De naam komt niet voor onder Amsterdam in de lijst, maar wel in de Encyclopedie van 
de prentbriefkaart. Volgens een aangeboden kaart op Marktplaats is het logo PvA A van Ph. van 
Amerongen in Amsterdam. 
23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 
 

Amidon-Remy 

  
 

Usines Remy is opgericht in 1855 door Edward Remy (1813-1896) en is één van 's werelds grootste 

producenten van rijstzetmeel. Het bedrijf is gevestigd in Wijgmaal (België). Amidon (frans) betekent 

stijfsel. 

BELGIË; Wijgmaal 

 

Amperse, C. 



 

 

 

C. Amperse is de uitgever van de kaart met de tekst Groete uit Cortgene, Kaaistraat. 

32 OVERIG ZEELAND; Kortgene. 

 

Andel, A.H. van 

 

 

 

Boek- en kantoorboekhandel A.H. van Andel uit Gorinchem is opgericht in 1852. 

Vanaf circa 1903 gaf Van Andel prentbriefkaarten van Gorinchem uit. Circa 1925 verschenen er ook 

kaarten van Dalem, gedrukt door Brinio. 

30 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND; Gorinchem. 

 

Arioni, J. 

 

 

 

“Monstermagazijnen van Duitsche fabrikaten, bezorgt offertes van alle Duitsche artikelen (o.a. 

serpentines, schertsartikelen, puniasen en prentenboeken) aan groote concumenten.”, zo valt te 

lezen in een advertentie van J. Arioni. Zijn zaak was gevestigd aan de Heerengracht 372 te 

Amsterdam. Hij gaf in 1898 briefkaarten van Koningin Wilhelmina uit en in 1905 verschenen 

waaierkaarten. 

23 GROOT AMSTERDAM; Amsterdam. 



 

Ausma, W. 1917 

  
 

W. Ausma uit Spijk is de uitgever van bovenstaande kaart. Er is ook nog een oudere kaart bekend met 

het Dorpsgezicht Z.Z. in Spijk. 

02 DELFZIJL E.O. Spijk; 

 

B. & co v.d. 

  
 

De afkorting v. d. B. & Co. kan afkomstig zijn van de uitgever J. van de Brink & Co. in Doetinchem. Een 

kaart met deze afkorting is echter (nog) onbekend. Van de Brink heeft kaarten uitgegeven samen met 

La Rivière & Voorhoeve in Zwolle en met Brinio in Rotterdam. 

14 ACHTERHOEK; Doetinchem. 

 

B.B.A. 



 

 

 

De kaarten hebben rechtsonder op de adreszijde een logo staan dat is gevormd uit de letters BBA in 

een cirkel. Dergelijk kaarten zijn volgens Haverkate van de uitgevers B. Brouwer uit Amsterdam. Zeer 

waarschijnlijk is de afkorting B.B.A. in de lijst van deze uitgever. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

BCA 

 

 

 

In 1910 werd een serie "Momentopname uit het Amsterdamsche Straatleven" uitgegeven. Dergelijke 

series zijn ook uitgegeven van Rotterdam, Meppel en Zwolle. De uit hetzelfde jaar daterende serie 



4"Groninger Oude Garde" draagt, naast het Amsterdamse wapen van W. Deyhle, de tekst Uitg. 

B.C.A.5, hetgeen waarschijnlijk Berg Co., Amersfoort betekent. 

17 UTRECHT; Amersfoort. 

 

B.J.B. 1918 

  
 

De uitgever met de afkorting B.J.B heeft kaarten uitgegeven van Breda, Prinsenhage, Ginneken, en 

Hoeven. Het is waarschijnlijk de afkorting van Blom-Jeuken in Breda. Bij Gebr. van Straaten in 

Middelburg gedrukte kaarten komen voor B.J.B. en Uitg. Blom-Jeuken, Breda. Ook kaarten gedrukt 

door Stern & Schiele komen voor met B.J.B. en Blom-Jeuken, Breda. 

33 WEST-NOORD-BRABANT; Breda 

 

Bazel, K.P.C. de 1921 

  
 

Karel Petrus Cornelis de Bazel (Den Helder, 14 februari 1869 – Amsterdam, 28 november 1923) was 

een Nederlands architect, graveur, tekenaar, meubelontwerper, tapijtontwerper, glaskunstenaar en 

boekbandontwerper. In 1912 gemaakt door deelnemers aan de ontwerpwedstrijd voor het Raadhuis 

in Rotterdam aan de Coolsingel maquettes gemaakt. Van deze maquettes zijn prentbriefkaarten 

verschenen. Karel de Bazel was een van de deelnemers. In de lijst staat achter de naam van de Bazel 

het jaartal 1921. Wellicht gaat het hier om een kaart met een van zijn tekeningen of ontwerpen. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

                                                           
4
 Serie van 12 kaarten. 

5
 A. onder B.C. 



Bekos 1905 

 

 

 

 
 

Op de kaart uit Dinksperloo staat linksonder op de beeldzijde Uitgave Bêkos (ter Heurne). Mogelijk is 

dit Fredrik Wilhelm ter Heurne (1866-1945) uit Dinxperloo. Bij zijn overlijden in 1945 staat als beroep 

caféhouder genoteerd. In een reclame in de Dinxperlosche Courant van 31 December 1920 staat een 

advertentie voor nieuwjaarskaarten van F.W. ter Heurne. De betekenis van Bêkos is niet bekend. 

14 ACHTERHOEK; Dinxperlo. 

 

Berg, C.J. v.d. 1916  

 

 

 



Kaarten van Montfoort hebben op de adreszijde Uitg. C.J. v. d. Berg staan, zonder plaatsvermelding. 

Hij heeft ook een boekje uitgegeven van Ds. J. J. Timmer. Op de omslag staat: Uitgever: C.J. van den 

Berg  Montfoort. 

17 UTRECHT; Montfoort. 

 

Bergsma, R. 1930 

  
 

R. Bergsma gaf een serie ingekleurde kaarten van Suawoude uit. Op een kaart in 1963 uitgebracht 

door Jospé in Arnhem, staat op de adreszijde van een kaart uit Suawoude: Bergsma’s 

Levensmiddelen. Waarschijnlijk is R. Bergsma Rykele Dirks Bergsma, winkelier in Suawoude.  

04 NOORD-FRIESLAND; Suawoude 

 

Bert-Badderij, H.J. de 

Hubregt Jannis de Bert, geboren in Retranchement, van beroep slachter en stroodekker, 28 jaar oud 

huwt op 3 mei 1905 te Sluis met Susanna Maria Bodderij (niet Badderij!) geboren te St. Anna ter 

Muiden, 29 jaar oud. Haar moeder was bierhuishoudster in Sluis. Hubert Jannis de Bert overlijdt op 

10 januari 1942. Hij is dan 65 jaar, woont in Sluis en is van beroep slager. In 1943 woont de weduwe 

H.J. de Bert in St. Anna ter Muiden, Draaibrug 51. Er is op haar naam en op dat adres een hulppost 

van het Roode Kruis. Er zijn geen ansichtkaarten gevonden die hij of zij heeft uitgegeven.   

31 ZEEUWS-VLAANDEREN; Sluis of St. Anna ter Muiden. 

 

Blaey, de 

  
 



A. De Blaey gaf zwartwit kaarten uit van Oude-Wetering. Hij had een boekwinkel aan de Kerkstraat 6 

aldaar. In 1979 sloot de boekhandel met de naam De Wetering. Ook onder deze naam zijn kaarten 

uitgegeven i.s.m. W.S.B. (Weenenk & Snel in Baarn). 

25 AGGLOMERATIE LEIDEN EN BOLLENSTREEK; Oude-Wetering. 

 

Boersma, Pieter, Foto 

In 1986 gaf Art Unlimited een serie van 12 kaarten uit met foto’s van Pieter Boersma (* 7 maart 

1945). Mogelijk is hij de persoon die genoemd is in de uitgeverslijst. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Bosch, A.C. v. d. 1917 

  
 

A.C. v. d. Bosch heeft enkele kaarten van Oude Wetering uitgebracht. Waarschijnlijk was hij de 

eigenaar van Hotel v .d. Bosch in Oude Wetering. In 1950 was namelijk was mej. M.A.C. v. d. Bosch 

Hotelhoudster aan de Kerkstraat 79 in Oude Wetering. Op dat adres stond het Hotel Het Wapen van 

Alkemade. Hotel v. d. Bosch is zeer waarschijnlijk identiek aan Hotel Het Wapen van Alkemade en  

Mej. M.A.C. v. d. Bosch is waarschijnlijk de dochter van A.C. v. d. Bosch. 

25 AGGLOMERATIE LEIDEN EN BOLLENSTREEK; Oude-Wetering. 

 

Bosman, H.A. 

 

 

 

De uitgever H.A. Bosman heeft een serie kaarten van Amsterdam uitgegeven. De adreszijde heeft 

een deelstreep en de cursieve titel op de beeldzijde staat op de onderste witte rand. Er zijn 3 kaarten 

van de Kanaalstraat en 2 van de Brederodestraat bekend. 



23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Boswinkel, D. 1920 

  
 

D. Boswinkel uit Vriezenveen heeft kaarten uitgegeven van Vriezenveen met het logo L.R.V. 

van La Rivière & Voorhoeve uit Zwolle.6 Firma D. Boswinkel was een boekwinkel in 

Vriezenveen aan het Westeinde 581. 

12 TWENTE; Vriezenveen. 

 

Bovenkamp, A.C v.d. 

 

 
 

Anton Carel van den Bovenkamp (1912-1989) had in Gouda een leesbibliotheek en boekhandel. In 

1939 verhuisde zijn zaak van de Walestraat 4 naar de Doelestraat 1a. Hij gaf kaarten van zijn 

woonplaats uit met de op de adreszijde de tekst: Uitgave C. A. v/d Bovenkamp Gouda. 

28 OOST-ZUID-HOLLAND ; Gouda. 

 

Branding, De 

                                                           
6
 Beeldzijde en adreszijde niet van dezelfde kaart. 



  
 

Foto’s van het Koninklijk Huis met de prinsessen uit 1949 zijn gepubliceerd door Uitg. Comp. „De 

Branding” in De Bilt. Onder de deelstreep staat het logo van Jospe in Arnhem. 

17 UTRECHT; De Bilt. 

 

Breggen, W.v.d. (A.M.Lange) 1905 

  
 

Op een kaart van Nieuwveen staat op de beeldzijde No. 7 Uitg. van W. v.d. Breggen en A. Meuleman. 

Is dit wellicht verkeerd overgenomen en is A. Meuleman verbastert tot A.M.Lange? Op de linkerkaart 

is het W. v. d. Bregge (zonder n!) 

28 OOST-ZUID-HOLLAND; Nieuwveen. 

 

Brillant 



 

 

 

Kaarten met uitgever Brillant. Wel zijn er kaarten van de Belgische uitgeverij Coloprint met de serie 

Brillant (andere series zijn Special, Photocolor, Bonnie en Elite). De uitgever heeft als adres Rue de 

l’Industrie 30A in Nivelles (Nijvel t.z. van Brussel). Er zijn ook groot formaat topografische kaarten 

met als deelstreep: COLOPRINT – s.p.r.l. – Bruxelles. De afkorting betekent société privée à 

responsabilité limitée. 

BELGIE ; Nijvel of Brussel. 

 

Broekman, Wed. J. 

  
 

 

Wed. J. Broekman heeft 4 of meer kaarten van Nieuwe Pekela uitgegeven, dire van Nabij Doorsneden 

en één van Doorsnede. Waarschijnlijk is het de weduwe van Jan of Janko Broekman (1888-1938). Hij 

overleed op 23 april 1938 te Nieuwe Pekela in de leeftijd van 49 jaar. In de overlijdensakte staat 

vermeld als beroep rijwielhersteller. Zijn vrouw Aukelina Brugma neemt dan vermoedelijk met haar 

zoon F rederikus Christoffer de werkplaats over. Op 2 oktober 1944 overlijdt Aukelina.  De kaarten  

dateren volgens het archief in Groningen uit ca. 1940. Dat komt overeen met de periode van uitgifte 

1938-1944 volgens de gegevens van de burgerlijke stand. 



01 OOST-GRONINGEN. Nieuwe Pekela. 

 

Brouwer, A. 

 
 

 

In 1923 stopte Albert Brouwer als visser op de voormalige Zuiderzee en begon Hotel Havenzicht op 

Urk. De Weduwe van Albert Brouwer nam de zaak over. Zij gaf kaarten van Urk uit onder de naam 

Wed. A. Brouwer Hotel Havenzicht, Urk. 

40 FLEVOLAND; Urk. 

 

C.B.A. ‘s 

  
 

De uitgever met de afkorting C.B.A. ’s heeft enkele kaart van Axel uitgegeven. Er zijn echter 

ook kaarten met zijn volledige naam op de adreszijde: Uitg. C.A. Antheunis. Axel, Warenhuis. 

Antheunis was niet net alleen verkoper van ansichtkaarten, maar ook verzamelaar. Hij was 

lid van twee verzamelaarsverenigingen [B.E.?] V. 2 en R.E.C.P. 20643. Volgens het stempel 

woont hij aan de Walstraat C 44 in Axel. 

31 ZEEUWSCH-VLAANDEREN; Axel. 

 

C.H.B.A. 



 

 

 

Uitgave Kiosk Waterval Loenen (Geld.) staat op de adreszijde van de waterval in Loenen. 

Onder de “deelstreep” staat de afkorting C.H.B.A. Dit zal de afkorting zijn van de drukker of 

producent. Het ligt daarom niet voor de hand om Loenen als locatie voor de uitgever 

C.H.B.A. te nemen. Er zijn ook kaarten bekend van Ede, Lunteren, Otterlo, Gorssel, 

Groesbeek en Hoenderloo. Het oudste poststempel van deze kaarten is 1961. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Cabout(h) 

  
 

De achternaam Cabouth komt in de genealogische databank niet voor, wel de achternaam Cabout en 

dan voornamelijk in Gouda. Waarschijnlijk betreft het hier een drukfout. J. Cabout is de uitgever die 

een serie kaarten van Gouda in de handel heeft gebracht i.s.m. Emrik & Binger in Haarlem. 

28 OOST-ZUID-HOLLAND; Gouda. 

 



Canta, Gebr. 

 

 

 

 

Een plattegrond met reclame voor de Gebroeders Canta bevat de volgende tekst: Electrische 

Handelsdrukkerij, Kantoorboekhandel, Hoofdsteeg 31, Rotterdam. 

29 GROOT RIJNMOND; Rotterdam. 

 

Coevert, Wed. G. 1920 

  

 

Wed. G. Coevert heeft enkele prentbriefkaarten van Ouderkerk aan de Amstel uitgegeven, zoals 

bovenstaande kaart naar een foto van C. v .d. Zijl 7 in Amsterdam en gedrukt door de Gebr. van 

Straaten in Middelburg. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Ouderkerk aan de Amstel. 

 

Collot d’Escure v.Doorni[nck] 

                                                           
7
 Comprecht van der Zijl (1886-1942). 



 

 

 

De Baronesse Collot d’Escury – van Doorninck heetf “ten voordeele der noodlijdenden” een serie 

kaarten uitgegeven van de Watersnood te Hontenisse op 12 maart 1906. In de uitgeverslijst komen 

voor Collot d’Escure v.Doorni en Baronesse van Doornik. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om 

dezelfde persoon, de uitgever van de kaart van Hontenisse. 

31 ZEEUWSCH-VLAANDEREN; Hontenisse. 

 

Coppens, M.F.J. 

  
 

M.F.J. Coppens is de fotograaf Martien Coppens. Martinus Franciscus Josephus Coppens is geboren in 

Lieshout op 18 maart 1908 en overleden in Geldrop, 17 juni 1986. Volgens de telefoongids van 1950 

woonde Martien Coppens aan de Hoogstraat 412 in Eindhoven. 

36 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT; Eindhoven. 

 

D.K.H. 



  
 

De afkorting D.K.H. komt voor op kaarten van Huizen (N.H.). Het is waarschijnlijk een afkorting van de 

firma D. Klomp uit Huizen, die kaarten heeft uitgegeven. Een andere kaart met dezelfde beeldzijde 

heeft namelijk als deelstreep de tekst: “Uitgave Fa. D. Klomp, Huizen (NH).” 

24 HET GOOI EN VECHTSTREEK; Huizen (NH) 

 

Deurlo, A.J. 

  
 

A.J. Deurlo is en drogisterij en schildersbedrijf in Terheijden (N.B.) gelegen aan de Dorpsstraat A 171. 

33 WEST-NOORD-BRABANT; Terheijden. 

 

Diephuizen 

  
 

Er zijn twee kaarten uit Voorschoten bekend van de uitgever Diephuizen, op de ene kaart (Kerkplein) 

staat Uitg. Diephuizen, op de andere kaart Uitg. W.P. Diephuizen. Dit is vrijwel zeker Willem Pieter 



Diephuizen, wonende in Voorschoten, van beroep zilversmid. Hij is geboren in Haarlem in 1847 en 

overleden in 1920 te Leiden. 

25 AGGLOMERATIE LEIDEN EN BOLLENSTREEK; Voorschoten. 

 

Dijk & Zn., J. van 

 

 
 

J. van Dijk & Zn. uit de lijst is mogelijk de uitgever en drukker Jetze van Dijk uit Woudsend. De stichter 

van het bedrijf is geboren op 20 maart 1891 te Balk en overleden te 14 november 1953 te 

Woudsend. Jetze trouwde op 24 mei 1923 met Gretske Zijlstra en kregen twee kinderen: dochter 

Ietsje geboren op 21 februari 1928  en zoon Gerben geboren op 14 juli 1933. De familie is  

ingeschreven in Woudsend op 11 mei 1925. Zij wooden in "It Hege Hûs" aan de Midstrjitte 1 en later 

aan de Eewal 2 in Woudsend. Bij het overlijden van Jetzes in 1953, zetten de weduwe en zijn zoon 

het bedrijf voort. De drukkerij is beëindigd  augustus 2018 door kleinzoon Gerben Jan van Dijk.  

De foto’s van de prentbriefkaarten zijn gemaakt door fotograaf De Jong uit Sneek. 

05 ZUIDWEST-FRIESLAND; Woudsend. 

 

Dijkshoorn, H. 

  



H. Dijkshoorn of Herm. Dijkshoorn op ansichtkaarten is waarschijnlijk Hermanus Dijkshoorn (1880-

1928) uit Hippolytushoef.  Als hij in 1928 komt te overlijden, zet zijn weduwe Trijntje Cornelis 

Dijkshoorn-Timmerman (1889-1978) de zaak voort aan de Hoofdstraat. De sigaren- en 

drogisterijwinkel op het Hoekje in Hippolytushoef op de kaart was van Jan (J.H.) Timmerman.8 

18 KOP VAN NOORD-HOLLAND; Hippolytushoef. 

 

Dingjan, Foto 

  
 

De tekst Foto Dingjan komt vooral voor op museumkaarten. Het gaat hier om vader of zoon Dingjan 

uit ’s-Gravenhage.  Het zijn Alexander Jean Alphonsus Antonius (Lex) Dingjan (1893-1966) en  

Alexander Johannes (Lex Jr.) Dingjan (1927-1985). 

26 AGLOMERATIE S’GRAVENHAGE; ’s-Gravenhage. 

 

Dorssen, H.G. van 

                                                           
8
 Er zijn ook kaarten met als uitgever J. Timmerman, J. en Wed.H. Dijkshoorn (NHA, zonder afb.). 



 

 

 

H.G. van Dorssen uit de lijst is zeer waarschijnlijk de boekdrukker Henricus Gijsbertus van Dorssen 

aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal. Er zijn geen kaarten gevonden met zijn naam, wel een foto van het 

pand. Boven de ramen op de benedenverdieping staat DRUKKERIJ J.G. VAN DORSSEN. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Ouderkerk aan de Amstel. 

 

Doornik,  Baronesse van zie Collot d’Escure v.Doorni[nck] 

31 ZEEUWSCH-VLAANDEREN; Hontenisse. 

 

Drieenhuizen, C. van 1905 

  
 

C. van Drieenhuizen heeft enkele kaarten van Huizen (NH) uitgegeven. Op de adreszijde staat het 

handelsmerk De Tulp. 

24 HET GOOI EN VECHTSTREEK; Huizen. 



 

Dreisen, Jos 1905 

  
 

Verlag:  Josefine Dreissen Vaals staat op de adreszijde van de kaart met het vierlandenpunt bij Vaals. 

Waarschijnlijk is Jos Dreisen een verkeerd gespelde naam, want de achternaam Dreisen met één s is 

zeer zeldzaam en waarschijnlijk een vergissing9.  De kaart is te dateren onstreels 1913. Josefine 

Dreissen had een sigarenwinkel in Vaals. Josephine Dreissen is geboren  in 1851 in Vaals en 

overleden in 1919 in Vaals. 

39 ZUID-LIMBURG; Vaals. 

 

Droste, H. 1930c-1960c 

 

Twe

 
 

H. Droste is een uitgever uit Vasse, die enkele “echte” fotokaarten heeft uitgegeven. 

12 TWENTE;Vasse. 

 

Elfrinkhof  

                                                           
9
 Zie databank familienamen van het Meertens Instituut. 



 

 

 

Er is één prentbriefkaart bekend van de uitgever E. van Elfrinkhoff uit Amsterdam. Het is een kaart 

van de Schutsluis in Vlissingen. De uitgever is Eduard Gerhard August van Elfrinkhoff, fotograaf in 

Amsterdam. Volgens een stempel achterop een foto noemt hij zichzelf sport- en 

landschapsfotograaf.  Is Van Elfrinkhoff identiek aan Elfrinkhof uit de lijst? 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Eljea 

  
 

Eljea heeft kaarten uitgegeven van Urk, Marken, Medemblik, Middenmeer en Den Hout. Op sommige 

kaarten staat als deelstreep: „Eljea”productie No. 3 (als voorbeeld) op andere Uitgave Eljea. De 

betekenis van Eljea is onbekend, mogelijk staat het voor de afkorting L.J.A. De locatie is vooralsnog 

onbekend. 10 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Emmerik, J.A. v. 1917 

                                                           
10

 De getoonde beeldzijde behoort niet tot de getoonde adreszijde. 



  
 

J.A. van Emmerik had een boekhandel in Schoonhoven. Hij heeft zijn kaarten onder meer laten 

drukken door Trenkler in Leipzig en de Gebr. van Straaten in Middelburg. 

28 OOST-ZUID-HOLLAND; Schoonhoven. 

 

Entendijk 

  
 

Er is een kaart van Terschuur bekend met op de adreszijde Uitgave Entendijk. Op andere kaart uit 

Terschuur staat echter Uitg. H. Endendijk. Dat laatste blijkt een naam te zijn die in Terschuur (bij 

Barneveld) voorkomt. Waarschijnlijk is Entendijk een drukfout en gaat het om dezelfde familienaam 

als Endendijk. 

13 Veluwe; Terschuur. 

 

Erhart, Franz 

  
 



Franz Erhart werkte van 1906 tot 1919 als handelsreiziger voor de firma J.H. Schaefer en van 1919 tot 

1936 werkte hij samen met M.B. Roukes. Later trad hij in dienst voor de firma Weenenk & Snel en 

uitgeversmaatschappij “Erba”. 

Maria Francisca Josefa (Franz) Erhart is geboren op zondag 22 maart 1885 in Imst (Oostenrijk) en hij 

overleed op vrijdag 7 november 1958 in Baarn.  Waarschijnlijk is de Franz Erhart in de lijst de Erhart 

van Roukes & Erhart. Er zijn geen kaarten bekend, waarop alleen de naam Erhart voorkomt. 

Afgebeeld is een religieuze kaart van Roukes & Erhart uit Baarn. 

17 UTRECHT; Baarn. 

 

F.M.K.V.; 1912 

  
 

Op veel kunstkaarten met een „houten” lijst komt op de adreszijde de afkorting F.M.K. voor, meestal 

gevolgd door een viercijferig nummer. Op topografische kaarten van Duitsland kan op de adreszijde 

de tekst: Verlag: Frans Manger Nachf., Köln voorkomen. F.M.K. is de afkorting van Frans Manger 

Köln. Staat de V. in F.M.K.V. misschien voor Verlag, als zou dan V.F.M.K. logischer zijn. Ook zijn er 

kaarten met cijfer[?]  III achter F.M.K. en nummer. Dan kunnen er misschien ook kaarten voorkomen 

met een V, als Romeins cijfer 5. 

DUITSLAND; Köln. 

 

F.S.P.N. 

  
 

F.S.P.N. is vrijwel zeker een Belgische uitgever. Op de beeldzijde staat het logo van de Belgische firma 

Albert Dohmen uit Brussel. De kaarten betreffen de grensplaats Nieuw-Namen in Zeeuwsch-

Vlaanderen. 

BELGIË 



 

Faber, Wed. A. 

  
 

Wed. A. Faber heeft enkele prentbriefkaarten van Sloterdijk uitgegeven. Er zijn ook kaarten van A. 

Faber van Sloterdijk. 11 

23 GROOT-AMSTERDAM; Sloterdijk. 

 

Fen Fryske Groun 

  
 

Fen Fryske Groun is het Geïllustreerd familieweekblad voor Friesland, met als vestiging Leeuwarden. 

Volgens de tekst op de kaart waren de kaarten een gratis premie voor de abonnées op „Fen Fryske 

Groun”. 

04 NOORD-FRIESLAND; Leeuwarden. 

 

Fennel[l], G. 
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 De afgebeelde adreszijde is van een andere kaart dan rechts staat afgebeeld. 



  
 

G. Fennel in de lijst is waarschijnlijk G. Fennell (met dubbel l !), Goedkoope Bazar in IJmuiden. Voor 

zover bekend heeft hij alleen van IJmuiden kaarten uitgegeven. 

20 IJMOND; IJmuiden. 

 

Ferrania 

  
 

Ferrania is een Italiaans merk fotopapier. FILM Ferrania is een bedrijf dat fotografische films 

produceert, gevestigd in Ferrania (Ligurië, Italië). Ferrania is in 1923 opgericht als fabriek van 

fotografische films, fotopapier en fotografische apparatuur, zoals camera's. 

ITALIË; Ferrania 

 

12 Flake en Faber, W. 

  
 

W. Flake is mogelijk Willem Bernard (Willy) Flake, samen met Wed. W. Bos eigenaar van  



Theehuis ‘Beekzicht’ in Buurse.  Stichter van het ‘Theehuis Beekzicht’ was de grenscommies Willem 

Bos.  Hij liet in 1926 een café en  een winkel bouwen aan de Buurserbeek. De winkel was een 

kruidenierszaak. Willem bos overleed in Buurse op 11 december 1933. Willy Flake was als kelner 

werkzaam voor Bos  en zette na het overlijden van W. Bos samen met de weduwe de zaak voort. Bij 

de Kamer van Koophandel werd het horecabedrijf als volgt omschreven: verkoop in het klein van alle 

zwak-alcoholische en alcoholvrije dranken; cafébedrijf (verlof A). Op 1 mei 1962 is de Vennootschap 

tussen  Willy Flake en de weduwe beeindigd, waarna het bedrijf werd voortgezet door H.J. Leusink. 

Het is onbekend met welke Faber, de kaart is uitgegeven.  

12 TWENTE; Buurse. 

 

Frassen & Co., D. 

 

 

 

De enige familienaam Frassen in de bevolkingsregisters van de 20e eeuw is een vergissing voor de 

naam Franssen.  Als Frassen in de lijst een vergissing is voor Fransen, dan betreft het de uitgever D. 

Fransen & Co. uit Amsterdam. Hij gaf zeven of meer prentbriefkaarten van Amsterdam uit. 

23 GROOT AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Frenzo 

  
 

Op sommige kaarten staat Uitgave Frenzo, Amsterdam en op andere kaarten Uitgave Frenzo 

Nadruk Verboden. Voor zover bekend heeft Frenzo alleen kaarten van Amsterdam 

uitgegeven. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

G.J.B. 



 

 

 

De uitgever  met de afkorting G.J.B. heeft een serie kaarten uitgegeven van Amsterdam-West, zoals 

de Marco Polostraat, Hudsonstraat, Mercatorstraat en een N.H. Kerk. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Gabrielse, L. 

  
 

Er zijn 15 of meer kaarten van Zoutelande bekend, die zijn uitgegeven door L. Gabrielse. Lourus of 

Lou Gabrielse (1862-1953) was eigenaar van café Duinzicht op de kop van de Langstraat, waaraan 

ook een winkel verbonden was. De locatie van het café ligt nu onder de dijk die na 1953 aangelegd 

werd. 

32 OVERIG ZEELAND; Zoutelande. 

 

Geceka 



 

 

 

GÉCÉKA is een fotoatelier in de Kerkstraat 9 in Vlissingen van circa 1916-1919. In mei 1919 is de 

naam E. Babilon voorheen „Geceka”. Het is niet bekend of voor 1919 een andere fotograaf voor 1919 

aan dit atelier verbonden was. E. Babilon is de in Antwerpen geboren Emile Benoit Babilon (1890-

1920). 

OVERIG ZEELAND; Vlissingen 

 

Geldof, W. 

  
 

W. Geldof heeft kaarten uitgegeven van Vlissingen en Veere. Hij had een zaak aan de St. Jacobstraat 

15 in Vlissingen. De zwartwit-kaarten zijn gedrukt door Emrik & Binger. 

32 OVERIG ZEELAND; Vlissingen. 

 

Gemke, B.F. 1904 



 

 
 

Bernardus Franciscus Gemke, geboren in Amsterdam in 1888 is hotelhouder van Hotel de 

Cannenburg in Vaassen. Hij heeft een serie kaarten uitgegeven van Vaassen. Op de linker kaart staat 

rechts: Foto S. Trompetter, Deventer. 

13 VELUWE; Vaassen. 

 

Gewald, J.G.L. 

  
 

Op de adreszijde van de kaart met Sanatorium De Hooge Riet staat op de adreszijde Uitg. „De 

Ermeloosche Boekhandel” (J.G.L. Gewald) – Ermelo. De boekwinkel is opgericht in 1902 en gevestigd 

aan de Stationsstraat 127. De uitgever komt ook voor onder Ermelo in de lijst, maar foutief als 

Gewals, J.G.L. 

13 VELUWE; Ermelo. 



 

Gieling, Th. 1919 

  
 

Waarschijnlijk is Gieling, Th. de uitgever Th. Gieling uit Medemblik. Op de adreszijde van de kaart 

staat ook de fotograaf: “Foto P. Jonker & Zoon. 

18 KOP VAN NOORD-HOLLAND; Medemblik 

 

Gimbel, H. 

  
 

H. Gimbel heeft een aantal kaarten uitgegeven van de Overtoom in Amsterdam. Zeer waarschijnlijk 

betreft het hier de drukkerij en advertentiebureau H. Gimbel in de Vondelkerkstraat 10 in 

Amsterdam. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Goldlust, S. 



 

 
 

S. Goldlust was vertegenwoordiger voor minstens vijf grafische bedrijven: Imperial Mill (zie 

Haverkate encyclopedie), Waldheim-Eberle, Elbemühl, Löwit en Comp. alle in Wenen en de 

Leipziger Verlagsdruckerei. Er zijn geen kaarten bekend, waarop de naam S. Goldlust staat, 

mogelijk is hier alleen sprake van een vertegenwoordiger en niet van een uitgever. 

S. Goldlust is vrijwel zeker Samuel Goldlust die boekdrukker was in Wenen. Hij is geboren te 

Kaschau op 10 maart 1872 en overleden te Auschwitz op 7 december 1942. Hij woonde met 

zijn vrouw in Den Haag. 

26 AGGLOMERATIE ‘S-GRAVENHAGE; ’s-Gravenhage. 

 

Graaf, Wed. P. de 1949 

  

 

Wed. P de Graaf heeft een kaart uitgegeven van het “Gedenkteeken Willem Loré” in Dokkumer 

Nieuwe Zijlen (bij Kollum).  De kaart is gedrukt in juli 1941 en de fotograaf is W. Kamminga uit 

Dokkum (Willem Kamminga 1917-1996) . Er zijn nog twee andere kaarten bekend van Dokkumer 

Nieuwe Zijlen uit deze serie “echte foto”-kaarten. Omdat Dokkumer Nieuwe Zijlen onder 

Kollumerpomp valt is voorlopig deze plaats als locatie gekozen. 

00 NOORD-FRIESLAND; Kollumerpomp. 



 

Greveling, J. 1905 

  
 

J. Greveling heeft drie of meer kaarten van Zwartsluis uitgegeven. Een van de kaarten heeft op de 

adreszijde, het logo De Tulp van Jos Nuss. 

10 NOORD-OVERIJSSEL; Zwartsluis. 

 

Grinten, Gebr. v.d. 

  
 

Met de uitgever Gebr. van der Grinten is waarschijnlijk de uitgever bedoeld die is genoemd op de 

kaart met Hôtel „De Plasmolen bij Mook a. d. Maas. Broers Alphons en Harrie van der Grinten waren 

de eigenaren van Hotel De Plasmolen. 

37 NOORD-LIMBURG; Mook 

 

H.W. 



  
 

  
 

Een kaart van Leeuwarden heeft in een rechthoek in het midden van de deelstreep de afkorting H.W. 

staan.  Een andere kaart uit Leeuwarden heeft dezelfde deelstreep, maar links onder op de 

adreszijde een rechthoek met de afkorting H.W.K. 

H.W. (Heinrich Wilhelm) Kohlmann (1863-1940) begon in 1891 in de Nieuwstraat Arnhem een handel 

in galanterieën en kramerijen, de 'Goedkoope winkel'. Bij de kaarten uit leeuwarden is nog de 

afkorting H.W. toegevoegd. Er zijn geen uitgevers uit Leeuwarden bekend, waarmee deze afkorting 

te verklaren is. 

04 NOORD-FRIESLAND; Leeuwarden. 

 

Haanschoten, Warenh. 1905 

  
 



  
 

De bovenste kaart van fotograaf J. Haanschoten staat vermeld in de lijst onder Barneveld. Omdat 

volgens de onderste kaart Haanschoten’s Warenhuis is Barneveld is gevestigd, is het aannemelijk dat 

deze uitgever de opvolger is van de fotograaf.  De fotograaf is Jacob (Job) Haanschoten die leefde van 

1861 tot 1908. 

13 VELUWE; Barneveld. 

 

Heeck, Boekhandel 

 

 

 

Heeck’s Algemeene Boekhandel en Leesbibliotheek is gelegen aan de Bestevaerstraat 49 in 

Amsterdam. Op de kaart die is uitgegeven door Boekhandel Heeck staat rechts vooraan het 

winkelpand. In 1950 is J.K. Budde de eigenaar van de boekwinkel. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Heijde, H. v.d.  

  
 



Er is geen kaart gevonden met de naam H. v. d. Heijde. Er bestaat wel een boekhandel Hub. van der 

Heijden in Valkenswaard (Markt 25a), die in de jaren zestig kaarten van Valkenswaard heeft 

uitgegeven, echter voor zover bekend niet onder de naam H. v. d. Heijden.  De regio blijft dus 

onbekend. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Helvert, J.H. van 1918 

  
 

J.H. van Helvert heeft een serie kaarten (kleur en zwartwit) uitgegeven van Oosterhout met het logo 

van Emrik & Binger. Ook zijn er kaarten bekend met het opschrift Uitg. Firma van Helvert – v.d. Bom, 

Oosterhout. En Uitgave J.H. van Helvert Reichardt, Oosterhout. 

33 WEST-NOORD-BRABANT; Oosterhout. 

 

Hendriks, P. 

 

 

 



  
 

Omstreeks 1916 was in Amsterdam de uitgever P. Hendriks actief en omstreeks 1970 de uitgever P. 

Hendriks in St. Anthonis. De laatste was een kantoorboekhandel. De ouderdom van de kaart met P. 

Hendriks bepaalt dus welke uitgever bedoeld is. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam [of] 

35 NOORDOOST-NOORD-BRABANT; Sint Anthonis. 

 

Henning, Corn. 

 

 

 

De fotograaf Cornelis Henning (1874-1944) uit Middelburg heeft kaarten uitgegeven met zijn foto’s, 

maar zijn foto’s zijn ook gebruikt door andere uitgevers. Corns Henning had een fotozaak aan de 

Markt C 14 in Middelburg. Hij had daarnaast filialen in Vlissingen, Bergen op Zoom en Breda. Zijn 

zaak is in 1940 getroffen door het oorlogsgeweld, waarna hij verhuisde van de Markt naar de Korte 

Delft 41. 12 
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 Prov. Zeeuwsche Courant: 31 juli 1940. 



32 OVERIG ZEELAND; Middelburg. 

 

Hersbach Jr., P. 

  
 

P. Hersbach Jr. is een Schiedamse uitgever, die voor zover bekend alleen kaarten van Schiedam heeft 

uitgegeven. In plaats van “Briefkaart” is het Belgische “Postkaart” gebruikt. Omstreeks 1950 had J.J.C. 

Hersbach-Rietstap een manufacturenhandel aan het Broersveld 63 in Schiedam. Mogelijk is dit de 

opvolger van P. Hersbach Jr. 

29 GROOT RIJNMOND; Schiedam. 

 

Herz & Laut 

 

 

 

Kaarten van de uitgever Herz & Laut zijn niet bekend. Ook is er geen verband te vinden met uitgever 

Kunstanstalt.  Uit een artikel van Tineke de Ruiter en Stephen Wachlin in het tijdschrift  fotolexicon 

blijkt e S. Herz de afkorting is van Sophia Herz en dat S. Low, Sigmund Löw is. Sophia Herz en 

fotograaf Sigmund Löw vestigen zich op 29 september 1879 in Amsterdam op het adres Frans 

Halsstraat 10. Fotografen die werkten voor Herz waren Henry Jan Bordes (1870-1963) en Evert 

Verschuur (1876-1909).  Op de kaarten van Herz staat soms een logo met een staande leeuw, dit 

verwijst van Sigmund Löw (Duits voor leeuw).  

Afgebeeld is een kaart van de uitgever Metz en Lautz uit Darmstadt, die onder meer Groninger 

kaarten heeft uitgegeven. Dit klinkt ongeveer hetzelfde als Herz en Laut, maar is heel anders gespeld. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 



Heun, J.J. v. 1905 

  
 

J.J. van Heun uit Waardenburg heeft een of meer kaarten van zijn woonplaats uitgegeven. 

16 ZUIDWEST GELDERLAND; Waardenburg. 

 

Heutink, R.W. 1920 

  
 

Op een kaart uit Wierden, gedrukt door La Rivière & Voorhoeve staat: “Uitgave R.W. Heutink 

– boekh. – Wierden”. Op een kaart van Wierden gedrukt door Weenenk & Snel staat “Uitg. 

R.W. Heutink (zonder plaatsnaam). In het adresboek van de boekhandel uit 1963 komt 

Heutink’s Boekhandel nog steeds voor, maar nu gevestigd aan de Grotestraat 173 in Almelo. 

De eigenaar is R.W. Heutink Jr. Waarschijnlijk is de boekwinkel verhuisd van Wierden naar 

Almelo. Ook in de laatste periode zijn kaarten uitgegeven, maar nu onder de naam van 

Heutink’s boekhandel in Almelo. Als zodanig staat deze uitgever in de lijst van uitgevers 

genoemd. 

12 TWENTE; Wierden. 

 

Hoek, A. 



  
 

De beeldbank van de Bibliotheek van Zeeland heeft een aantal kaarten van St. Maartensdijk 

opgenomen van de uitgever A. Hoek. Dezelfde kaarten hebben in de beeldbank van het archief van 

Zeeland A.P. Hoek als uitgever. Adreszijden zijn in beide beeldbanken niet beschikbaar, zodat het in 

deze beeldbanken niet mogelijk de adreszijden te vergelijken. Een andere bron geeft aan dat bij deze 

serie op de adreszijde staat: Uitgave A.P. Hoek St. Maartensdijk (Z.).   

Ook zijn er moderne kaarten door A. Hoek uitgegeven van molens in de Alblasserwaard met foto’s 

van H. v. Steenbergen. Het is de vraag of de naam in de lijst met deze A. Hoek overeenkomt. 

00 ONBEKENDE REGIO.  

 

Hollenkamp, H. 

 

 

 

Het kledingmagazijn H. Hollenkamp had drie vestigingen, één in Leipzig en twee in Amsterdam. Er 

zijn ten minste twee reclamekaarten van H. Hollenkamp bekend. Mogelijk verwijst H. Hollenkamp in 

de lijst naar deze kledingwinkel. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Horst, T.W. 1928 



  
 

De uitgever T.W. Horst heeft verscheidene kaarten van Zutphen uitgegeven. Dat T.W. Horst ook in 

Zutphen woonde is nog ongewis. 

14 ACHTERHOEK. Zutphen. 

 

Houdijk, A. of J. 

  
 

A. Houdijk is een drukker in Hoorn aan de Groote Oost No. 14. Het is Alexander Houdijk, zijn zoon 

Pieter zal de zaak later voortzetten. Houdijk was ook uitgever van het weekblad, De Nieuwe Courant 

(Houdijker). Mogelijk is deze Houdijk ook uitgever van prentbriefkaarten. Deze zijn echter nog niet 

gevonden. De J. Houdijk uit de lijst is hiermee (nog) niet verklaard.  

18. KOP VAN NOORD-HOLLAND; Hoorn 

 

Houte, J.van 



 

 

 

 

J. van Houte heeft een kaart uitgegeven van Nieuwdorp in Zuid-Beveland. 

32 OVERIG ZEELAND; Nieuwdorp. 

 

Houwer, G. , Warenhuis 1929 

 

 

 

Een kaart van de Gasthuisstraat in Steenwijk is uitgegeven door het Warenhuis van Gerrit Houwer. 

Gerrit Houwer is geboren op 14 juli 1905 in Steenwijkerwold en heeft als beroep winkelier. In 1939 

woonde hij in de Oosterstraat 41 te Steenwijk. 

10 NOORD-OVERIJSSEL; Steenwijk 

 

Huibers, C.J. 1908 

  
 



C.J. Huibers is een Utrechtse uitgever van prentbriefkaarten van Utrecht en Baarn. De getoonde kaart 

heeft het handelsmerk De Tulp van Jos Nuss. 

17 UTRECHT; Utrecht. 

 

HWB 1912 

 

 

 

Hermann Wollf is een Duitse uitgever van felicitatie- en andere fantasiekaarten. Op zijn kaarten komt 

het logo met afkorting HWB voor. Dit staat voor Hermann Wolff in Berlin. De zaak is vanaf 1909 

gevestigd aan de Boppstrasse 7 in Berlijn. Mogelijk is HWB in de lijst, de afkorting van deze uitgever. 

DUITSLAND; Berlijn. 

 

Interstat B.V. 

  
  

Interstat is een Amsterdamse uitgever die veel kaarten van tekenaars heeft uitgegeven, zoals Gerrit 

de Jager en Peter van Straaten. Ook kaarten van Donald Duck, Snoopy, Garfield, Bruintje Beer en de 

Smurfen behoren tot het assortiment 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

J.A.Z. 1935 



  
 

De uitgever J.A.Z. heeft kaarten uitgegeven van Zutphen, Deventer en Vorden. In de lijst staat onder 

Zutphen; Arentzen, Jaz. J. Mogelijk is ook hier Jaz. Bedoeld als J. Arentsen, Zutphen. De achternaam 

op kaarten is voor zover bekend gespeld Arentsen en niet Arentzen. 

14 ACHTERHOEK; Zutphen. 

 

J.C.B. 1939 

  
 

  
 

De landelijke uitgever J. Coerdès in Baarn heeft onder zijn volledige achternaam en onder de 

afkorting J.C.B. kaarten uitgegeven. Kaarten met onderaan de deelstreep CB zijn bekend met de tekst 

Copyright Coerdès, Baarn en de tekst  

Landelijke uitgevers; Baarn 

 

J.d.N. 1960 



  
 

Er is één kaart bekend met de afkorting J.d.N. Het betreft hier echter niet de uitgever maar de 

fotograaf, de toekenning is daarom twijfelachtig. Het is een kaart van de Jeugdherberg „Eikelkamp” 

in Elst (Utr.). Op de deelstreep staat foto J.d.N. en onder de deelstreep het logo van Jospé. De oudste 

kaart is van juni 1949. Jeugdherberg Eikelkamp staat wel in de lijst als uitgever. 

17 UTRECHT; Elst. 

 

J.L.B. 1943 

  
 

De uitgever met de afkorting J.L.B. heeft kaarten uitgegeven van Urk. Onder de “deelstreep“ staat de 

letter J en er onder L.B. Het is niet bekend, wat de afkorting inhoudt. 

40 FLEVOLAND; Urk. 

 

Jacobs, J.H. 

  
 



J.H. Jacobs is de eigenaar van Hotel Café-Restaurant „Nieuw Goes” in Goes. Van zijn etablisement 

heeft hij één of meer kaarten uitgegeven. 

32 OVERIG ZEELAND; Goes. 

 

Jepsen, G.M. 

 

 

De kaart met de Nieuwe Amstelburg in Amsterdam is een uitgave van G.N. Jepsen. Het is Gerardus 

Niels Jespen, geboren in Paramaribo. Bij zijn huwelijk in 1896 is hij boekhandelaar en 26 jaar oud. Zijn 

vader Klaas Gerardus Jepsen is ook boekhandelaar in Amsterdam. Zeer waarschijnlijk moet Jepsen, 

G.M. in de lijst Jepsen, G.N. zijn. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Jong, J.N. de 1912 

  
 

J.N. de Jong uit Breukelen heeft kaarten uitgegeven die zijn gedrukt door Trenkler in twee 

uitvoeringen: een met het logo van Weenenk & Snel en één met een rood gedrukt 5 cijferig nummer 

rechtsonder op de adreszijde.. Er zijn ook kaarten uit gegeven met Kees de Tippelaar ( L.C. Dudok de 

Wit) uit Breukelen 

UTRECHT; Breukelen. 

 

Jongens, Joh. 1902 



 

 
 

Joh. Jongens was de eigenaar van Hotel „De Nederlanden” in Vreeland, hij heeft enkele kaarten van 

Vreeland uitgegeven.  Op de kaarten staat onderaan op de beeldzijde de tekst: Uitg. Joh. Jongens, 

Hotel der Nederlanden  Lichtdr. Dubois & Co., Amsterdam. Op Andere kaarten van Vreeland staat 

alleen Joh. Jongens als uitgever (zie afb.) 

17 UTRECHT; Vreeland. 

 

Joosse, L. 

  
 

L. Joosse is een uitgever van Serooskerke op Walcheren. Hij heeft een serie van ten minste acht 

kaarten uitgegeven, genummerd 15516 t/m 15523. Het is Leendert Joosse (1866-1928). Hij was 

koopman en winkelier in Serooskerke. 

32 OVERIG ZEELAND; Serooskerke. 

 

K.L.H. 



  
 

KL H staat in het logo van Artur Klitsch uit Den Haag. Op de meeste kaarten staat ook de naam van 

deze uitgever, maar op enkele kaarten staat alleen het logo van Klitsch met de letters KL H. 

LANDELIJKE UITGEVERS; Den Haag. 

 

Kahn & Cie, Gaston 

  
 

Gaston Kahn & Cie uit Amsterdam heeft een serie kaarten uitgegeven van de ELTA, Eerste 

Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam. De naam Kohn, Gaston & Cie in de uitgeverslijst is foutief. 

De kaart si gedrukt door Emrik & Binger in Haarlem. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Kaktus, Video-kollektief 

  
 



Er zijn drie kaarten (foto’s) bekend van het Vrouwen Video Kollektief Kaktus. De rechter foto uit 1916 

is naar een originele contactafdruk in de collectie van Spaarnestad Photo, gemaakt voor het 

geïllustreerde tijdschrift Het Leven. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Kammen, H. van 1915 

 

 

De uitgever H. van Kammen is mogelijk de Kampsense uitgever H. van Kammen & Zn. In de lijst staat 

deze uitgever onder Kampen foutief als H. van Kampen vermeld. 

10 NOORD-OVERIJSSEL; Kampen. 

 

Kan, Jan v.  

 

 



 

 
Appartementen JAN VAN KAN, Palaceplein. 

 
Uitgave Bazar Jan van Kan, Noordwijk aan Zee. 

 

Jan van Kan is een bekende naam in Noordwijk aan Zee. Allereerst Johannes (Jan) van Kan (1870-

1937), lid van de bemanning van de Noordwijksche reddingsboot. Naar hem is een 

appartementencomplex genoemd. Maar ook de Garage Jan v. Kan aan de Oude Zeeweg 10 en de 

Bazar Jan van Kan.  De laatste zal wel de kaartuitgever Jan v. Kan zijn.  

25 AGGLOMERATIE LEIDEN EN BOLLENSTREEK; Noordwijk aan Zee. 

 

Killiam, T.S. 

  

 

Timothy Scully Killiam (1947-2014) is een Amerikaanse architect, tekenaar en fotograaf die 

lange tijd in Amsterdam werkzaam was. Hij tekende onder meer de huizen van de 

grachtengordels in Amsterdam. Verschillende uitgevers hebben kaarten met zijn tekeningen 

uitgegeven. Mogelijk heeft zelf onder de naam T.S. Killiam ook kaarten uitgegeven. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Klein, G.J. 1912  



  
 

De naam G.J. Klein op ansichten is alleen te vinden als G.J. Klein Beekman in Markelo. Het 

poststempel op de afgebeelde kaart is van 1967, dus niet overeenkomend met het jaar 1912. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Koelman, C. 1913 

  
 

Groet uit Wijk aan Zee  Panorama op de beeldzijde en Uitg. Firma C. Koelman in Bad en 

Strandartikelen, Zwaanstraat 68 A op de adreszijde. De Zwaanstraat is een straat uit Wijk 

aan Zee. 

20 IJMOND; Wijk aan Zee. 

 

Koeleman, Paul 

  
 



Er zijn geen kaarten gevonden van de uitgever Paul Koeleman, maar wel van grafisch ontwerper Paul 

Koeleman (*1955). Art Unlimited Amsterdam heeft werk uit 1983 van Paul Koeleman uitgegeven. 

Wellicht heeft hij ook zelfstandig kaarten uitgegeven. Locatie van deze kaarten onbekend. Zie ook 

het lemma Prime Discoveries. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Koerssen, H.J. 

  
 

De drukkerij H.J. Koersen aan de Heerengracht 261 in Amsterdam heeft kaarten gedrukt van een 

prent met de titel Kapel „De H. Stede”.  Mogelijk is Koersen de correcte naam van de “uitgever” 

Koerssen. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Kolfschoten, J. v. 1929 

  
 

Op de adreszijde van de kaart staat als deelstreep de tekst: Uitg.: J. van Kolfschoten 

„Westerbouwing”, Oosterbeek. De datering van de kaart is volgens het poststempel 1930. 

15 ARNHEM/NIJMEGEN; Oosterbeek. 

 

Koning, Johan K. 



 

 

 

Johan K. Koning is een Amsterdamse uitgever, die omstreeks 1905 actief was als 

prentbriefkaartenuitgever. In de telefoonlijst van 1915 komt voor: Z3932    Koning, Johan, (fa. Hendr. 

Koning Jr.), v. Eeghenstr. 31. Mogelijk is deze persoon de uitgever van de kaarten. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Korstanje, P. 

 

 

 

In het dagblad De Zeeuw van 31 december 1923 is bij de nieuwjaarswensen te vinden: P. Korstanje, 

bakker-winkelier in ’s-H. Hendrikskinderen. Dat is ’s-Heer Hendrikskinderen in de gemeente Goes. Bij 

de vermelding van P. Korstanje-Bakker in de lijst, is het beroep per abuis achternaam geworden. 

32 OVERIG ZEELAND; ’s-Heer Hendrikskinderen. 

 

Kreunen, J.H.W. 1901 

  
 

Joh.H.W. Kreunen heeft verscheidene kaarten van Deventer uitgegeven omstreeks 1900. 

11 ZUIDWEST-OVERIJSSEL; Deventer 

 

Krol, D. 1900  



  
 

Uitg. Van D. Krol, Boek- en Papierhandel, Dijkstr., Appingedam is de tekst geheel links op de 

adreszijde. De kaart is uitgegeven in samenwerking met Roukes & Erhart (R.E.B.). 

DELFZIJL E.O.; Appingedam. 

 

Kroon, De, Foto 1911 

  
 

De afgebeelde ansichtkaart is een uitgave van Foto De Kroon aan de Gasthuisstraat 13 in Gorinchem. 

Waarschijnlijk is het adres van G. de Kroon Langendijk 153 in Gorcum van een oudere datum. Het is 

de fotograaf Gerardus Jacobus Barend Henri de Graaf. Hij had een drogisterij, verkocht 

kruidenierswaren, lijsten in alle houtsoorten, etc.  De eerste advertentie van deze fotograaf staat in 

de krant van 25 december 1908. Vanaf 1909 adverteert hij ook met fotografie artikelen en een 

donkere kamer. 

30 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND; Gorinchem. 

 

Kruizenbrink, J. 1921 



  
 

De naam Kruizenbrink is een onbekende familienaam. Waarschijnlijk is hier sprake van een foute 

spelling van de achternaam. De enige uitgeversnaam die in de buurt komt van deze naam is J. 

Kruisselbrink uit Borculo. De naam komt in de lijst voor als Bargmans & Kruisselbrink 1910-20. 

14 ACHTERHOEK; Borculo. 

 

Kuipers & Bulthuis 

 

 

 

In 1916 wordt de cartonnagefabriek Kuipers en Buklthuis een N.V.  “door F.A.Kuipers en T. Bulthuis 

zal in de vennootschap worden ingebracht een fabrieksgebouw met aanhoorigheden, en erf, staande 

en gelegen te Hilversum Hoogen Laarderweg. Prentbriefkaarten van Kuipers en Bulthuis zijn niet 

gevonden. 

24 HET GOOI EN VECHTSTREEK; Hilversum. 

 

Kuppers, C.P. 



  
 

C.P. Kuppers uit Watergraafsmeer heeft verscheidene kaarten van zijn woonplaats uitgegeven. 

Sommige zijn gedrukt door Emrik & Binger in Haarlem. De zaak was gevestigd aan de Middenweg 23 

in Watergraafsmeer. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

L.M.A. 

  
 

Kaarten met de afkorting L.M.A. zijn van Amsterdam, Haarlem (ook een mapje), Schoten (bij 

Haarlem), Heemstede, Zaandam (Z.B.V.) en Wormerveer (D. Spaander). Allemaal plaatsen in 

Amsterdam en omngeving. Mogelijk staat de A. voor Amsterdam. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

L.T.A. 

  
 



Er zijn acht kaarten bekend met tussen de deelstreep de afkorting L.T.A., alle met afbeeldingen van 

Amsterdam. Waarschijnlijk staat de A in de afkorting voor Amsterdam. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Lamme Goedzak, Uitgeverij 

 

 

 

De linkse uitgeverij Lamme Goedzak is gevestigd aan de Stationsstraat 4 in Alkmaar. In 1985 gaf deze 

uitgeverij “Collectie 1985” uit, een envelop met stickers en prentbriefkaarten. De kaarten uit deze 

envelop zijn nog niet opgedoken. 

19 ALKMAAR E.O.; Alkmaar. 

 

Lehr, P. 

 

 

 

“Uitg. P. Lehr, Amsterdam” op de links onder op de beeldzijde. Daarmee is de locatie bepaald van 

Lehr, P. in de lijst. Het is Lehr’s Boek-, Papier- en Kantoorboekhandel in de Binnen Bantammerstraat 

19 in Amsterdam. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Lock, A. 1928 



  
 

Op enkele kaarten van Maasdyk staat op de adreszijde A. Lock. Er zijn ook kaarten van Maasdijk met 

op de adreszijde de naam Mej. R.C. Lock.  

27 DELFT EN WESTLAND; Maasdijk 

 

Logtenberg, J.W. 

 

 

 

Boekhandel J.W. Logtenberg (1872-1949) heeft verscheidene kaarten van Amsterdam uitgegeven. 

Mogelijk is dit dezelfde uitgever als J. Logtenberg in de lijst. Op een van de kaarten staat  

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Louisse, P. 



  

 

P. Louisse is een prentbriefkaarten uitgever uit Kapelle (Zld.), die tenminste vier kaarten uit die plaats 

heeft uitgegeven. Ten minste één ervan samen met Emrik & Binger. Pieter Louisse (1881-1949) is 

rijwielhandelaar en winkelier in Kapelle bij Goes. Er zijn vier Van Straatens met nummers 7766, 7767, 

10764 en 10765 bekend. 

32 OVERIG ZEELAND; Kapelle. 

 

Lussenburg, D. 

  
 

 

 

 

Laurens Theodoor van der Waals (1885-1968) richtte in juli 1920 tezamen met David Lussenburg Jr. 

de N.V. Boekhandel en Uitgevers Maatschappij ‘De Waelburgh’ op. Deze uitgeverij was gevestigd te 

Blaricum, de woonplaats van Van der Waals. Met Lussenburg samen dreef hij al een boek- en 

kunsthandel in diezelfde plaats. Begin 1923 werd Van der Waals adviseur bij Nijgh & Van Ditmar's 



Uitgevers-Maatschappij te Rotterdam. De kaarten zijn gedrukt door Gebr. van Straaten in 

Middelburg. 

Ook in Venhuizen en Hem (N.H.) is een uitgever met de naam D. Lussenburg. 

24 HET GOOI EN VECHTSTREEK; Blaricum. 

18 KOP VAN NOORD-HOLLAND; Venhuizen en Hem. 

 

Lustroplex 1950 

  
 

De meeste kaarten van Lustroplex zijn van campings, bungalowparken, hotels, pensions, 

vakantieverblijven etc.13 Maar ook een abdij, dierentuin en clubhuis  komen voor. Kaarten van 

steden, dorpen en landschappen zijn de minderheid. Het is een landelijke uitgeverij, waarvan de 

locatie onbekend is. Het logo staat altijd onder de deelstreep. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

M.J.R. ca. 1970 

  
 

Op kaarten van vakantie-Centrum De Gooijer in Voorthuizen komt onder de deelstreep de 

afkorting M.J.R. voor. De betekenis van de afkorting is onbekend. 

13 VELUWE; Voorthuizen. 

 

M.K.D. 1942 

                                                           
13

 Beeld- en adreszijde van verschillende kaarten. 



  
 

  
 

De kaart onder het kopje M.K.D.heeft onder de deelstreep M.K. en onder het horizontale streepje D. 

staan. Mogelijk is deze kaart van uitgever M. Kramer uit Driebergen. 

17 UTRECHT; Driebergen. 

 

M.M.L. 

 

 
 



  
 

Kaarten met de afkorting M.M.L. zijn bekend van Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Haarlem en 

Zürich. Alle plaatsnamen op de kaart beginnen met een sierlijke hoofdletter. De afkorting M.M. met 

eronder een L is de afkorting van de Lithographische Kunstanstalt Mehner & Maas uit Leipzig. 

DUITSLAND; Leipzig 

 

M.W. 

  
 

Een kaart van Eindhoven die gedrukt is door Emrik & Binger in Haarlem heeft tussen de deelstreep 

“Uitg. M.W.” staan. Dat is M. de Wit & Co, voor de oorlog een winkelier in huishoudelijke artikelen 

op de Demer en vanaf ca. 1918 ook in prentbriefkaarten. Na de oorlog  begonnen twee zoons een 

postzegelhandel. Uit die periode is een serie van vijf of meer kaarten bekend (ca. 1955). De broers 

waren na de oorlog aanvankelijk gevestigd in een noodwinkel aan de Keizersgracht, later in een 

nieuw pand, Demer No. 18c. 

Er is ook een kaart van Zwolle bekend met de afkorting M.W. – Z. 

36 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT; Eindhoven. 

 

Mayers, C.J. (Maljers?) 



  
 

C.J. Maljers is de juiste naam van deze uitgever. Het is Cornelis Jacobus Maljers met een herberg, 

later café en kruidenierszaak, aan het Dorpsplein 43 te Aagtekerke. Hij gaf enkele kaarten van 

Aagtekerke uit. 

32 OVERIG ZEELAND; Aagtekerke. 

 

Mar, J.N. de la 

  
 

J.N. de la Mar heeft een serie “echte foto” kaarten uitgegeven van Voorschoten, sommige in 

samenwerking met Jospé. Op kaarten zonder het logo van Jospe staat de tekst: Sigarenmag. J.N. de la 

Mar annex chocolaterie en pocketbooks – Voorschoten. 

25 AGGLOMERATIE LEIDEN EN BOLLENSTREEK; Voorschoten 

 

Marsman, J.F. 1900 

  
 



De dichter Hendrik Marsman is in Zeist geboren op 30 september 1899. Zijn ouders, Jan Frederik 

Marsman (1874-1940) en Maria Adriana Johanna van Wijk hadden een boekwinkel in de 2e 

Dorpsstraat 48 in Zeist. Hendrik was de oudste van de drie kinderen. In 1905 verhuisde de familie 

Marsman naar een nieuw winkelpand op nummer 34. Uit een advertentie uit 1912 blijkt dat naast de 

boekhandel een kunsthandel is gekomen, waar ook oude prenten worden verkocht. Op 1 juli 1916 

verhuist het agentschap van J.F.Marsman van het Algemeen Handelsblad naar Jan W. Kraal Wz. in 

Zeist. Kraal is een bekend uitgever van prentbriefkaarten van Zeist en omstreken. In 1923 verschijnen 

de eerste krantenadvertenties met boekhandel Schütz v.h. Marsman, Zeist. D.F. Schütz heeft 

namelijk op 1 januari 1922 de Zeister Boek- en Kunsthandel van J.F. Marsman overgenomen. 

17 UTRECHT; Zeist 

 

Meester, J. 

 

 

 

J. Meester heeft een serie kaarten uitgegeven van Voorschoten. 

25 AGGLOMERATIE LEIDEN EN BOLLENSTREEK; Voorschoten. 

 

Menga, K.L. 

  
 

K.L. Menga heeft een serie kaarten van Ermelo uitgegeven, die zijn gedrukt door de Gebr. van 

Straaten 14. De foto’s zijn van C. v.d. Zijl uit Amsterdam. 

13 VELUWE; Ermelo. 

 

Mester & Zn., K. 

                                                           
14

 Bekend zijn de nummer 21064 t/m 21066 en 21070. 



  
 

Boekhandel K.A. Mester & Zn. kan waarschijnlijk wel toegekend worden aan Mester & Zn., K. in de 

lijst. Al ontbreekt de A. in de lijst. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Meulenhoff, J.M. 

  
 

Johannes Marius Meulenhoff (1819-1919) is boekuitgever. De uitgeverij is gelegen aan het 

Rokin 44 te Amsterdam. Meulenhoff heeft kaarten uitgegeven van de zaak Dreyfus. Ook zijn 

er moderne promotiekaarten voor boeken uitgebracht. 

Volgens een advertentie uit 1953 verkocht Meulenhoff kunstkaarten van Van Gogh van Les 

Éditions Nomis in Parijs en in 1960 Zwitserse kunstkaarten van Editions d’Art Albert Skira. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Meurs & Peereboom 1916 

  



 

P. van Meurs heeft in ieder geval van 1906 tot en met 1915 een boekhandel gehad aan de  

Hoofdstraat 158 te Santpoort. In 1950 is op dat adres een drogisterij van P. v. Meurs. Er  zijn twee 

kaarten van Santpoort bekend van Van Meurs en Peereboom: “Meurs van en Peereboom, 

Spaarndam. [Villa] de Valckenhoef, Santpoort” en “Meurs van en Peereboom, Santpoort. Huize Duin 

en Kruidberg Santpoort” 15. 

20 IJMOND; Santpoort. 

 

Mik Czn, C. 

  
 

De kaart met de haven van Gorinchem is uitgegeven door C. Mik Czn. uit Gorinchem. Er zijn 10 of 

meer kaarten bekend van Gorinchem van deze uitgever. 

30 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND; Gorinchem. 

 

Mimosa Verda 
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 Bron Noord-Hollands Archief zonder afbeelding. 



Mimosa is een Duits merk fotopapier en Verda is een van de soorten fotopapier, die ze verkopen. Het 

fotopapier is van de adreszijde bedrukt met Mimosa Verda tussen de deelstreep. 

DUITSLAND; Dresden. 

 

MV 1965 

 

 

 

Gezien het jaartal is het goed mogelijk dat met MV het logo van de uitgever Mastrigt & 

Verhoeven uit Arnhem is bedoeld. Op sommige kaarten van deze uitgever staat alleen het 

logo – M boven V op een wapenschild – onder de deelstreep en niet de naam van de 

uitgever. 

LANDELIJKE UITGEVERS; Arnhem. 

 

Noordbrabants genootschap 

Will Tromp en Etwin Grootscholten (eds.) zijn de samenstellers van “Poëzie in de bus. 25 

Dichtkaarten” uit 1992. De uitgever is het Noordbrabants Genootschap i.s.m. Stichting Plint in 

Eindhoven. Het bevat een titelkaart en 25 poëziekaarten, los als uitgegeven in originele gevouwen 

envelop. De vormgeving van de kaarten is in de stijl van lichtbakken. De gedichten waren te zien in de 

lichtkranten van busmaatschappij BBA. Het mapje met onder andere gedichten van M. Nijhoff, J.H. 

Leopold, A. Korteweg en A. van Duinkerken kostte 200 fr.of  fl. 10. 

36 ZUIDOOST-NOORD-BRBANT; Eindhoven. 

 

Oers, B.R. [van] 

 
B.R. van Oers  

H.A.J. van Oers 

 



B.R. van Oers heeft enkele kaart van Zwolle uitgegeven (zie afb. links), onder meer een gezicht op de 

zuidzijde van de Voorstraat in 1910. Hij gaf deze kaart uit samen met uitgever Willfried Deyhle uit 

Amsterdam. Er was nog een tweede uitgever Van Oers in Zwolle. Op Luttekestraat 2 bevond zich van 

1906 tot 1964 de winkel in galanterieën “De Nieuwe Goedkoope Bazaar” van H.A.J. van Oers. Een 

familierelatie tussen beiden kon niet aangetoond worden. 

10 NOORD-OVERIJSSEL; Zwolle. 

 

Oosterhoff 1918 

  
 

Er zijn een aantal kaarten bekend  met Oosterhoff als uitgever. Een uit Scherpenzeel heeft een 

ouderdom die overeenkomt met 1918, maar de uitgever is Oosterhoff en Pijlman. Twee naoorlogse 

kaarten van Akkrum zijn van K. Oosterhoff, Winkelier in Akkrum (rechts afgebeeld). Een kaart uit 

1981 van Aduard is uitgegeven door E.J. Kuipers  en A. Oosterhoff. Voorlopig geen loocatie 

toegekend. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Otto & Kool 

  
 

In de uitgeverslijst staan onder Broek op Langendijk de uitgevers P. Otto en M. Kool. Blijkbaar hebben 

beide firma’s ook samengewerkt op het gebied van uitgeven van Prentbriefkaarten. Op sommige 

kaarten staat Otto en Kool, op andere Kool en Otto. 

ALKMAAR E.O.; Broek op Langedijk; Otto & Kool. 

ALKMAAR E.O.; Broek op Langedijk; Kool en Otto. 

 

Ouwehand, C. 1905 



  
 

C. Ouwehand is een uitgever in Katwijk aan Zee, die verscheidene kaarten van deze plaats heeft 

uitgegeven. 

25 AGGLOMERA TIE LEIDEN EN BOLLENSTREEK; Katwijk aan Zee. 

 

P.B. 

  
 

Er is een kaart bekend met op de adreszijde de afkorting P.B. – Rep. Int. Omdat op de kaart de 

uitgever Weenenk & Snel in Baarn staat, is het waarschijnlijker dat de afkorting P.B. op de fotograaf 

slaat en niet op een locale uitgever in Baarn. Rep. Int. staat voor Reproduction Interdit = namaak 

verboden. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

P.v.A.G. 

  
 



 

 

 

P.v.A.G. zal waarschijnlijk P. van A. te G. zijn, waarbij de laatste letter een plaatsnaam is die begint 

met een G.  P.v.A. heeft een aantal fantasiekaarten uitgegeven met Groeten uit en bij sommige 

kaarten in zwartwit een topografische afbeelding. Er zijn verschillende uitvoeringen, die met 

verschillende plaatsnamen gecombineerd zijn. Er zijn verschillende onderwerpen bekend van het 

gekleurde gedeelte: trein, luchtballon, fietsen, café, bootje, brievenbus met man en brievenbus met 

vrouw. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

P.W. (Pr. Wilhelmina?) 

  
 

De toevoeging (Pr. Wilhelmina?)  doet een beetje vreemd aan als betekenis van de afkorting P.W.  

Een uitgever zal m.i. niet gauw een afkorting gebruiken voor de naam Prinses Wilhelmina. Het is 

mogelijk wel een aanduiding dat het om een oude kaart  gaat, gezien de kroning tot koningin 

Wilhelmina in 1898 plaats vond. Er zijn wel kaarten met de tekst Copierecht P.W. van Wageningen en 

Helmond, maar die zijn duidelijk nieuwer (zie de afbeeldingen). 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Peka 1925 

  
 



Peka is een uitgeversnaam, die voor zover bekend, alleen voorkomt op kaarten uit Alphen aan den 

Rijn. De naam Peka staat vrij klein tussen de deelstreep. 

28 OOST-ZUID-HOLLAND; Alphen aan den Rijn. 

 

Pekema & Westerbaan 1900 

 

 

 

Kaart van Bolsward zijn uitgegeven door Westerbaan & Pekema in Bolsward. Er zijn ook kaarten 

bekend met Pekema & Westerbaan. Het was een drukkerij en boekhandel aan de Appelmarkt.  

05 ZUIDWEST FRIESLAND; Bolsward. 

 

Phernambucq, A. 

 

 

 



A. Phernambucq uit Dreischor heeft omstreeks 1913 een serie kaarten uitgegeven van Dreischor. 

Weduwe A.P. Phernambucq dreef in Dreischor een manufacturenhandeltje. 

32 OVERIG ZEELAND; Dreischor. 

 

Plaat, John 1905 

  
 

Omstreeks 1900 zijn er in Groningen kaarten verschenen met de naam Joh. Plaat of Johs. Plaat. 

Vermoedelijk is dit de uitgever die schuil gaat achter de naam John Plaat uit de lijst, waarbij Johs. is 

gelezen als John. Joh. Plaat had een kunsthandel in Groningen. Waarschijnlijk is het Johannes Plaat 

die omstreeks 1900 in Groningen als spiegelmaker of spiegelfabrikant werkte. Hij was gehuwd met 

Femme Margaretha Kluvers in 1889. 

03 OVERIG GRONINGEN; Groningen. 

 

Platin Olm 1900 

  
 

Drukker Dr. Trenkler & Co. uit Dresden kan prentbriefkaarten leveren in verschillende uitvoeringen: 

Crayon, Stahlstich-Imitation, Platin, Rembrandt, Duplex, (blau und braun), Kupferstich-Imitation, 

Delft usw.” De tekst onderaan op de adreszijde van de kaart is “Platin-Crayon. O.L.-M.” Ook zijn er 

kaarten met “Galvano-Chrom. O.L.-M.”. Platin is dus niet de uitgever, maar een type uitvoering. Het  

Olm moet gelezen worden als O.L.-M. met O.L. waarschijnlijk de afkorting van de fabrikant en M. de 

plaats van de drukkerij. De uitgever van de kaart is A. Vermeulen uit Steenbergen. 

DUITSLAND; M. 

 

Polanus, Johan 



  

 

Jo Polanus is een uitgever uit Amsterdam, die na 1945 “echte foto” kaarten heeft uitgegeven. Het 

oudst bekende poststempel in 1948. Het betreft kaarten van Oisterwijk, Vught, Helvoirt en Urk. 

Jo Polanus is handelsagent, zijn werkadres is Oosteinde 5 in Amsterdam en zijn huisadres Vechtstraat 

145 aldaar. Hij is geboren als Juda Polanus op 25 juni 1908 in Amsterdam. Als roepnaam gebruikt hij 

Jo of Johan. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Portfolio 

  
 

De uitgever “Portfolio” gaf in 1988 kaarten uit met zwartwit-foto’s van jonge Engelse 

fotografen. Het bedrijf was in Nederland gevestigd. Was het wellicht een filiaal van de 

Engelse uitgever Portfolio Gallery London (zie de afbeeldingen). 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Postma, Titus 1905 



 

 

 

Een kaart van Leeuwarden is een uitgave van Titus Postma. Het poststempel is van 1902. Uit deze 

serie is nog verscheidene andere kaarten bekend. Titus Postma is geboren te Leeuwarden op 9 

september 1833 en overleden te Leeuwarden 6 oktober 1911. Op een keramische reclameplaat staat 

Alleenverkoop Titus Postma Bazar Leeuwarden  16. In een advertentie uit 1881 is hij verkoper van 

Berhardiner Elixer: “bij Titus Postma voorheen S.P. Postma Koornmarkt” (Leeuwarden). In de lijst 

staan zowel een J. Postma sr. als een J. Postma Szn. Mogelijk zijn er familiebanden tussen deze 

Postma’s. 

04 NOORD-FRIESLAND; Leeuwarden. 

 

Prime Discoveries 
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 Collectie Ottema-Kingma Stichting. 



De Stichting Prime Discoveries is in 1983 opgericht en richt zich op schoonheid van de kunst in allerlei 

facetten van de samenleving. Initiatiefnemers waren Henk Reijn acteur  en Paul Koeleman grafisch 

ontwerper.  In het NRC Handelsblad van 2 september 1983 stond in de rubriek Kunst & Co een stuk 

over de oprichting van Prime Discoveries. Over de ansichten stond in dit artikel het volgende: “… Paul 

Koeleman, grafisch ontwerper die kortelings de ansichtkaartenmarkt veroverde  door 

royaltyportretten met flitsende punkmotieven te verluchten.” (zie ook lemma Paul Koeleman). 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam.17 

 

Quist, J. 

 

 

 

De bovenstaande kaart is een uitgave van Jac. Quist in Tholen. Zolang er nog geen J. Quist uit een 

andere plaats bekend wordt, neem ik aan dat J. Quist en Jac. Quist identiek zijn. In de lijst is Jac. Quist 

onder Tholen opgenomen. 

32 OVERIG ZEELAND; Tholen. 

 

Reckers 

 

 

 

Op de kaart met de Veerboot „Holland” staat bovenaan zeer duidelijk te lezen R. Reckers. Enkhuizen. 
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 Locatie op basis van het telefoonnummer in het artikel:  (020) 230920/722267. 



 

Er zijn kaarten van enkhuizen bekend met de uitgevers B. Reekers, H.B. Reekers 18 en R. Reekers. 

Omdat er geen Reckers uit Enkhuizen bekend zijn, zal de naam op de kaart een drukfout zijn, en 

moet er staan R. Reekers. B. Reekers is de fotograaf Barend Reekers, die leefde van 1877 tot 1954 in 

Enkhuizen.  Hij was de broer van Abraham Reekers (1882-1959), die ook fotograaf was. In de lijst en 

in de encylopedie staat de fotograaf R. Reekers uit Andijk. Van dezelfde foto van Vest met Koepoort 

in Enkhuizen bestaat een kaart met R. Reekers (zwarte letters) en met B. Reekers (rode letters). Is 

wellicht ook R. Reekers fout en moet het B. Reekers zijn? 

18 KOP VAN NOORD-HOLLAND; Enkhuizen. 

 

Renée, Edition 

 
 

 

Voor zover bekend hebben alle kaarten van een groen bedrukte adreszijde met het handelsmerk De 

Tulp. Ook zijn alle kaarten afkomstig uit Maastricht. Het oudst bekend poststempel is van 1908. 

39 ZUID-LIMBURG; Maastricht. 

 

Rieder, Jac. B. 

                                                           
18

 H.B. Reekers = boekhandel van Hendrik Bernardus Reekers (1877-1953) in Enkhuizen. 



 

 

 

Jacob Bartholomeus Rieder is geboren te Amsterdam op 4 maart 1931. Volgde een opleiding aan de 

Fotovakschool in Den Haag. Hij is werkzaam als fotograaf in Amsterdam.  De organistie Voor het Kind 

gaf in 1974 een serie van zes kaarten met foto van paarden van Jac. B. Rieder. Het is niet bekend of 

hij zelf kaarten heeft uitgegeven. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Riemens, G.  

Op verschillende Axelse kaarten zijn onder andere aan de achterzijde (soms ook op de 
voorkant) de volgende namen vermeld: Algemene Postvereniging (Union postale 
universelle), P.J. Meijer, Goedkope Winkel, Axel, SchellemanBegijn, Photo Axel, C.B. 
Antheunis, Axel, Firma P.J. van de Sande, boekhandel Terneuzen, A. van Overbeeke, 
Terneuzen, Boekhandel Littooy, Terneuzen, Ose van der Walle, Zuiddorpe, Em. 
Beernaert, fotograaf Lokeren, Firma F.E. den Boer uit Middelburg, Newo, Arnhem, P. 
van Dongen en G. Riemens, om maar enkele van de vele uitgevers te noemen. 
Citaat uit C. van Winkelen, Axel in oude ansichten deel 3. 

 

 

In “Axel in oude ansichten deel 3” noemt de auteur  C. van Winkelen G. Riemens als uitgever van 

kaarten van Axel.  Dit zal Gijsbregt Riemens zijn, geboren te Axel op 3 oktober 1881 en overleden te 

Axel op 5 januari 1968. Bij zijn huwelijk met Suzanna de Jonge op 1 februari 1904 heeft hij als beroep 

veldarbeider en bij het huwelijk van zijn zoon Daniel in 1928 heeft hij als beroep winkelier. Het is niet 

bekend welke kaarten hij heeft uitgegeven. 

31 ZEEUWSCH-VLAANDEREN; Axel. 

 

Riepe, De 



 

 

 

Eind 1998 gaf De Riepe, de straatkrant van Groningen, acht nieuwjaarskaarten in Gronings dialect uit.  

De opbrengst kwam ten goede aan de dak- en thuislozen. Later werd De Riepe straatmagazine voor 

Noord-Nederland. 

03 OVERIG GRONINGEN; Groningen 

 

Rijke, v.d. en Kater 

  
 

Van v. d. Rijke en Kater zijn geen prentbriefkaarten te vinden, wel van Van der Eijken en Kater. 

Mogelijk is bij het opschrijven of typen de E voor R aangezien. Er zijn drie kaarten van Amsterdam 

van deze uitgever bekend: twee van de sportstraat en één van de Turnerstraat. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Rijksmuseum Twenthe 



  
 

Het Rijksmuseum Twenthe is gevestigd aan de in Enschede. Het Museum gaf omstreeks 1958 een 

serie zwartwit kaarten uit in groot formaat. 

12 TWENTE; Enschede 

 

Rooswinkel, A.T. 

  
 

A.T. Rooswinkel uit de lijst is mogelijk de Amsterdamse fotograaf Andreas Theodorus Rooswinkel 

(1838-1909). Er zijn kaarten met zijn foto’s bekend, een ervan (maanlichtkaart)  is uitgegeven door 

Gebr. Douwes in Amsterdam 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Van Rossum / De Vries 

 

 

 



Boekhandel Van Rossum & De Vries heeft enkele kaarten van Amsterdam uitgegeven. Op de 

deelstreep staat Uitg. Boek- en Kunsthandel Van Rossum & De Vries. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Rives, B.F.H. 1903 

Het gaat hier waarschijnlijk om een papiersoort, waarbij het papier met een watermerk of 

droogstempel is gemerkt. Zowel BFH en BFK komt voor. ARCHES  BFK Rives, een historisch 

papiersoort voor diepdruk en fotografie. Een andere hoogwaardige papiersoort is gemerkt met BFH 

Rives France.  Er zijn prentbriefkaarten gevonden met dit merk. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

S.P.U. 

  
 

Er zijn kaarten van Utrecht, Rotterdam en Gouda met boven de deelstreep SP U en naast de 

deelstreep Nadruk verboden. Van Zwolle zijn kaarten bekend met als deelstreep de tekst: NADRUK 

VERBODEEN S P U. Een landelijke uitgever met de mogelijkheid dat de U staat voor Utrecht. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Santico 

  
 



 

 

 

Als deelstreep staat op de adreszijde van de bovenste kaart Uitgave SANTICO Deventer. Het 

poststempel is van 1937. Er zijn nog enkele kaarten van Santico bekend, waaronder een van Almelo. 

Santico was een stoffenzaak aan de Groote Straat te Almelo. Was dit een filiaal van Santico 

Deventer? 

11 ZUIDWEST-OVERIJSSEL; Deventer. 

 

VSC Schnabel 1905-1910 

 

 

 
De naam in de lijst heeft veel weg van de naam “Schnabel sc”  van de clichémaker Dirk Schabel uit 

Amsterdam, die onder meer voorkomt op albumplaatjes van Nauta . De afkorting sc is van sculpsit = 

hij  heeft het gegraveerd. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Schouwenburg, G. 



  
 

Boekhandel en drukkerij G. Schouwenburg uit Ierseke heeft 43 of meer kaarten van Yerseke 

uitgegeven. Op sommige kaarten staat het logo van Emrik & Binger. 

32 OVERIG ZEELAND; Yerseke 

 

Sidonia, Vrouwendrukkerij 

 

 

 

Drukkerij Vrouwenkollektief Sidonia in Groningen is omstreeks 1981 opgericht. Zij hadden 

een pand in de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Kaarten die ze hebben uitgegeven zijn niet 

gevonden. 

03 OVERIG GRONINGEN; Groningen. 

 

Silfhout-Vos 1910 



 

 

 

Er is kaart bekend met als uitgever Silfhout-Vos. Het kasteel Hoekelum in Bennekom. 

Daarnaast is er ook een kaart bekend van Bennekom van de uitgever Johs.v. Silfhout Bz, 

Bennekom. Deze staat wel in de lijst. Waarschijnlijk is de uitgever Silfhout-Vos ook in 

Bennekom te plaatsen. 

13 VELUWE; Bennekom. 

 

Snellen, Estella 

 

 

 

Estella Snellen is een fotograaf uit Amsterdam. Bovenstaande kaart van het IJveer  is uitgegeven door 

Witteveen Studio in Amsterdam. Mogelijk bestaan er ook kaarten waarop alleen de naam van Estella 

Snellen is verneld. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Snoep, L. 



  
 

L. Snoep heeft enkele kaarten van Goes uitgegeven. De afgebeelde kaart is gedrukt door C.G. Röder 

in Leipzig. Op andere kaarten staat vermeld: L. Snoep Mag: De Handzaag. 

32 OVERIG ZEELAND; Goes 

 

Speeltuin Kl. Bontekoe 

  
 

Speeltuin „De Kleine Bontekoe” P.Oele staat op de kaart. Onder de zwarte balk staat de naam van de 

vorige eigenaar J.M. Haasdijk. Zie de bijdrage in het blog op de website van de VDP. Het Café-

restaurant De Kleine Bontekoe lag net buiten Leeuwarden. P.Oele staat in de uitgeverslijst onder 

Leeuwarden. 

04 NOORD-FRIESLAND; Leeuwarden. 

 

Spronkers, H.J. 

 

 

 

https://www.prentbriefkaarten.info/uploads/1/8/4/0/18408237/speeltuin_de_kleine_bontekoe_in_leeuwarden.pdf


Er zijn twee zaken die wel kloppen, de naam B.J. Spronkers op de adres vermeldt geen woonplaats 

van de uitgever en B.J. Jonkers komt in de lijst niet onder Papendrecht voor. Alleen de lijst heeft het 

over een H.J. Spronkers in plaats van B.J. Spronkers. In het boek Papendrecht in oude ansichten deel 

1komt het volgende voor: “Het Oude Veer, nu naar 't westen gezien. Rechts (met blinden) de 

slagerswinkel van Pullen en daarachter de kruidenierswinkel van W. van Dalen, later de winkel van B. 

J. Spronkers, wiens vrouw Driek eerst een handwerkwinkeltje in het huis aan de overkant dreef en 

later naar de overzijde verhuisde. Spronkers zelf werkte op de werf van Van der Schuyt. Door hem 

zijn ook enkele series ansichtkaarten uitgegeven. Na Spronkers had H. lJzerman hier zijn 

fietsenwinkel.” Over de woonplaats van B.J. Spronkers bestaat in ieder geval duidelijkheid. 

30 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND; Papendrecht. 

 

Steen, Gez. 1903 

  
 

De Gezusters Steen in Alphen aan den Rijn plaatsen op 13 april 1890 een advertentie in de Rijnbode, 

waar ze mededelen dat ze de zaak in garne, band, sajet, papier, reukwerken enz. van Mej. Rietfort 

aan den Statiosnweg hebben overgenomen. Zij gaven prentbriefkaarten uit onder de naam Gez. 

Steen. 

28 OOST-ZUID-HOLLAND; Alphen aan den Rijn. 

 

Stichting familie v.d. Kooy 

 

 

 



De Stichting Familie van der Kooij (y,i) is opgericht bij notariële akte van 1 november 1973. Het doel 

van de stichting is primair genealogisch onderzoek naar de familie van der Kooij. Op de afbeelding 

postzegels met het wapen van de familie Van der Kooij. De uitgegeven kaarten zijn nog onbekend. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Stius Pzn., P. 1903  

 

 

 

Op allerlei manieren is gezocht naar P. Stius Pzn., maar niet gevonden. De achternaam Stius komt in 

de genealogische database van Wiewaswie, maar één maal voor en kan in de originele akte ook 

gelezen worden als Stins. Het is dus zeer waarschijnlijk dat Stius een vergissing is en dat P. Stins PZn 

de juiste naam is. Deze naam komt voor in de lijst onder Bloemendaal. 

21 AGGLOMERATIE HAARLEM; Bloemendaal. 

 

T.Q.H. 1905 

  
 

T.Q.H. is de afkorting van T. Quist Hilversum. Onder deze afkorting gaf de uitgever 16 of meer 

kaarten uit. Ook gaf hij kaarten uit onder de naam T. Quist, Hilversum. 

24 HET GOOI EN VECHTSTREEK; Hilversum. 

 

T.v.K. H. 



 

 

 

Een kaart van Leeuwarden heeft onder de deelstreep T. v. K. H. staan. Als de H. er niet had gestaan 

(letter er onder is vaak de plaatsaanduiding), dan ligt T. van Kampen in Leeuwarden voor de hand, 

maar in dit geval blijft de herkomst onbekend. 

00 ONBEKENDE REGIO.  

 

Tener, Wed. B.J.W. 1910 

 

 

 

Op 15 februari 1904 overleed de winkelier Bernard Jan Wilem Teger te Diepenheim. De Wed. B.J.W. 

Teger zette de zaak in Koloniale Waren voort. Mogelijk is Wed. B.J.W. Tener een foute spelling van 

Wed. B.J.W. Teger. In de Nederlandse familienamenbank komt de naam Tener niet voor. 

12 TWENTE; Diepenheim. 

 



Terpstra, W.S. / Spanjaard M. 1909 

 

 

 

Een advertentie in de Gids voor Steenwijk en omstreken bevattende eene kleine beschrijving van 

Steenwijks bezienswaardigheden uit 1909 is de sleutel tot identifictie van Terpstra, W.S. / Spanjaard 

M. In de advertentie wordt ook aangegeven dat ze prentbriefkaarten verkopen en waarschijnlijk ook 

zelf uitgaven. De volledige naam is W.S. Terpstra firma H. Spanjaard. In 1908 zijn ze bekroond met 

een zilveren medaille. 

10 NOORD-OVERIJSSEL; Steenwijk. 

 

Tesselschade - arbeid adelt 

 

 

 

De organisatie “Tesselschade Arbeid Adelt” heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam. Rond 1870 

kozen feministen van het eerste uur Tesselschade, de dochter van Roemer Visscher, als 

inspiratiebron voor een vereniging om zelfstandige vrouwen financieel te steunen: Tesselschade-

arbeid adelt. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Trelker, D.J. 1905 



  
 

Wed. D.J. Trelker heeft kaarten uitgegeven van haar woonplaats. Sommige met het logo LRV in een 

cirkel van La Rivière en Voorhoeve en andere met het logo De Tulp van Jos Nuss. 

14 ACHTERHOEK; Eibergen. 

 

Trezoor, Uitgeverij 1981 

 

 

 

Enen verkoopposter met de titel An Sich(t) is er niets aan de hand! uit 1981 maakt reclame voor 9 

ansichten naar posters van Henk Ferkranus en Jaap van Meeuwen, uitgegeven door uitgeverij 

Trezoor in Zeist. 

Uitgeverij Trezoor heeft van 1978 tot 1986 boeken uitgegeven. De uitgeverij is opgericht in Zeist, 

maar later naar Utrecht verhuisd. Er is geen kaart van deze uitgeverij bekend. 

17 UTRECHT; Utrecht. 

 



Tuinen, Van 

 

 

 

De naam Van Tuinen in de lijst is mogelijk identiek met C. van Tuinen & Zn. in Leerdam. 

30 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND; Leerdam. 

 

Veer, A.J. v. d. 1915 

  
 

A.J. v. d. Veer op de kaart is waarschijnlijk A.J. van der Veer, winkelier in luxe artikelen in Nijmegen, 

Molenstraat 94. Van der Veer gaf een serie in kleur van 5 of meer kaarten van Nijmegen uit. En een 

serie zwart-wit kaarten waarvan 2 bekend zijn. 

15 ARNHEM/NIJMEGEN; Nijmegen. 

 

 

Ven, De 

 

 
 

In advertentie in de Gooi- en Eemlander wordt de opheffing van boekhandel Van de Ven in 1936  

eerst aangekondigd en later een feit. Boekhandel D.V.B. aan de Nassaulaan 7 in Bussum neemt het 



agentschap van De Ven in de Nassaulaan 21 over. De tijdschriftenafdeling gaat over naar boekhandel 

R. Los in Bussum. In de lijst staat onder Hilversum de boekhandel D.V.B. hetgeen een afkorting is van 

Door Veel Billijk. De Ven was een uitgever van topografische kaarten van Bussum.  

24 HET GOOI EN VECHTSTREEK; Bussum. 

 

Verdonk, H.J. 

 

 

 

Een foto van een wielewaal van de fotograaf H.J. Verdonk is uitgegeven door het comité Voor Het 

Kind in 1971. Mogelijk is Verdonk, H.J. in de lijst de fotograaf van de kaart. H.J. verdonk is geboren op 

10 juni 1941 en is in 1969 woonachtig in Haarlem. 

21 AGGLOMERATIE HAARLEM; Haarlem 

 

Vereeniging tot Christel. Verpleging van Bedelaars en Landloopers 

 

 

 

Op de onderzijde van de kaart staat de tekst: De Arbeiders-Kolonie De Ganzenemmer – Voorzijde – 

te Vaassen. In 1905 werd door de bovengenoemde vereniging te Vaassen de boerderij “De 

Ganzenemmer” gekocht voor ontginningsarbeid door bedelaars en landlopers. 

13 VELUWE; Vaassen. 

 

Verheijden, A.W. 



 

 

 

Op 1 mei 1923 nam A.W. Verheijden de Boek-, Kunst- en Muziekhandel van de Firma A. 

Egmond over. De nieuwe naam van de boekhandel werd A.W. Verheijden v/h Egmond’s 

Boek- en Kunsthandel. Beiden hebben kaarten van Enkhuizen uitgegeven. A.W. Verheijden 

gaf ook het boek “Mooi Enkhuizen in ruim 40 afbeeldingen van reeds bestaande kunstfoto's” 

uit.  

18 KOP VAN NOORD-HOLLAND; Enkhuizen. 

 

Vermeulen-Coppens 

  
 

C. Vermeulen Coppens uit Gilze heeft enkele kaarten van die plaats uitgegeven omstreeks 1920. 

34 MIDDEN-NOORD-BRABANT; Gilze. 

 

Verschoore, A.W. 



  
 

A.W. Verschoore is fotograaf in Goes. Het is Adriaan Willem Verschoore de la Houssaije (1896-1981). 

32 OVERIG ZEELAND; Goes 

 

Verweij & Lugard 

  
 

Verweij & Lugard was importeur van automobielen aan de Nassau-Dillenburgstraat te ’s-Gravenhage. 

Op de reclamekaart staat Verwey & Lugard’s Omnibus F.I.A.T. als eerste eere-prijswinnaar op ’t 

bloemencorso te Scheveningen in Juli 1906. 

26 AGGLOMERATIE ’S-GRAVENHAGE; ’s-Gravenhage. 

 

Vlaanderen’s Oude Boekh. 

 

 
 



Johs. Vlaanderen Oldenzeel is ca. 1963 een boekhandel aan de 1e Oosterstraat 212 in 

Amsterdam. In 1950 staat de boekhandel te boek als Uitg.bur. en kerkboekh. Er zijn twee 

kaarten bekend, die ze hebben uitgegeven, een van de Andreas Bonnstraat en de ander van 

de Populierenweg. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Vonk, P.J. 1911 

  
 

De boek- en papierhandel P.J. Vonk uit Wijchen heeft enkele kaarten van die plaats uitgegeven.  

15 ARNHEM/NIJMEGEN; Wijchen 

 

Voorde, L.A. ten 

  
 

Oudere kaarten van Delden zijn onder meer uitgegeven door L.A. ten Voorde v.h. Erven Nijhuis te 

Delden (afb. links). Nieuwe kaarten zijn uitgegeven door Wed. L.A. ten Voorde Delden (afb. rechts) en 

Boek- en Kantoorboekhandel Ten Voorde, Delden. De boekwinkel ligt in de Langestraat No. 10. 

12 TWENTE; Delden 

 

Vries Ezn., Wed. J. de 



  
 

Er zijn kaarten van J. de Vries in Klundert, J. de Vries in Hantum e n fotograaf J. de Vries in Assen.  

Geen van deze uitgevers houdt verband met Wed. J. de Vries Ezn. Er is ook geen kaart van deze 

uitgever bekend. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Vries, H. de 1943 

  
 

H. de Vries had een winkel in Urk, die in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw kaarten van Urk 

uitgaf. Het jaar 1943 genoemd in de lijst is mogelijk afkomstig van een poststempel. In de oorlog zijn 

veel kaarten uit oude voorraden verstuurd. Was H. de Vries, Hendrik de Vries (1894-1972) van het 

beurtvaartbedrijf De Vries en Kramer uit Urk? 

40 FLEVOLAND; Urk. 

 

Vreemdelingenclub, De 

  



 

De Vreemdelingenclub heeft rie of meer kaarten van Lunteren uitgegeven. Een vreemdelingenclub is 

in een ander verband een soort casino (frans: Cercle des Etrangers in Monaco), maar hier is wellicht 

sprake van een Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer in Lunteren. 

13 VELUWE; Lunteren. 

 

W., A.v. – G.P.H. 

  
 

 

  
 

De afkorting A.v.W. – G.P.H. staat voor A. van Waardenburg – Gorinchemsche Papierhandel. Er zijn 

ook kaarten bekend van de drukker Gebr. van Straaten uit Middelburg met de afkorting A,.v.W., G. 

De uitgever D. Kraaijenbrink uit Woerden heeft op sommige kaarten achter zijn naam G.P.H.  A.v.W. 

staan. 

30 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND; Gorinchem. 

 

Waals, P. van der 



  
 

De P. van der Waals, Phot. Is Pieter van der Waals, geboren op 27 april 1875 in Den Haag en 

overleden op 10 augustus 1944 in Reeuwijk. Deze foto is gemaakt dat hij in Gouda woonde aan de 

Fluweelen Singel 661. De uitgever is J.T. Swartsenburg. Van der Waals heeft achtereenvolgens 

gewoond in Den Haag, Gouda, Haarlem, Gouda, Luik, Brussel, Den Haag en Reeuwijk. Vermoedelijk is 

dit de persoon achter Waals, P. van der in de lijst. 

28 OOST-ZUID-HOLLAND; Gouda. 

 

Wal, A.H. ter 1911 

  
 

A.M. ter Wal is de uitgever van de kaart met de Overweg Locaalspoor in Zelhem. Deze boekwinkel en 

drukkerij A.M. (Albertus Mattheus) ter Wal is de enige uitgever Ter Wal die is gevonden. Mogelijk is 

de naam “Wal, A.H. ter” in de lijst verkeerd overgenomen van de kaart.  

In de lijst staat A.M. ter Wal onder Zeddam. In de telefoongids van 1950 komt in Zeddam geen “ter 

Wal” voor, maar wel in Zelhem: Wal, A.M. ter. Boek- en kantoorboekh., parfum, lederw., sig.mag., 

Stationsstr. 2. Beide plaatsen liggen dichtbij Doetinchem. Een puzzel die nog niet is opgelost. 

00 ONBEKENDE REGIO 

 

Wal, P.H. v.d. 



  
 

P.H. van der Wal heeft een boekhandel met de naam “Hugo de Groot” in de 2e Hugo de Grootstraat 

24 in Amsterdam. Hij heeft enkele zwartwit en gekleurde kaarten uitgegeven. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amsterdam. 

 

Werdt, J. v.d. 

 

 

 

J. v. d. Werdt uit Kampen heeft onder meer de afgebeelde kaart uitgegeven. In 1950 had F. v. d. 

Werdt in Kampen een sigarenmagazijn in de Oudestraat 48. Mogelijk er er verband tussen de 

uitgever en deze winkelier. 

10 NOORD-OVERIJSSEL; Kampen. 

 

Werenbeek, J. 

  
 



De enige naam Werenbeek in de genealogische databank Wiewaswie is een Werenbeck in Hoorn, 

waarvan de naam in de akte verkeerd is overgenomen. De achternaam Wezenbeek komt wel voor als 

uitgever van ansichtkaarten. Onder de naam J. Wezenbeek of Joh. Wezenbeek zijn enkele kaarten 

van Halfweg tussen A msterdam en Haarlem uitgegeven.  Sommige kaarten zijn van de fotograaf J. v. 

Koot. Het gaat hier mogelijk om Johannes Wezenbeek (1874-1930) van beroep winkelier of 

groentenverkoper. 

21 AGGLOMERATIE HAARLEM; Halfweg. 

 

Wessels, P. 

 

 

 

Op de adreszijde van de kaart staat; Uitg. P. Wessels, Koster der Groote Kerk. Nadruk verboden. En 

op de beeldzijde: Oud huisje aan de Groote Kerk te Goes. De kaart is uitgegeven in samenwerking 

met Weenenk & Snel in Den Haag. 

32 OVERIG ZEELAND; Goes. 

 

Wiersma, Pieter (1912-1981) 

Naar ik aanneem zijn de jaartallen de levensjaren van Pieter Wiersma. Hij bereikte een leeftijd van 69 

of 70 jaar. Het is onlogisch om dergelijke jaartallen bij een uitgever te vermelden. Vermoedelijk 

betreft het hier een fotograaf, illustrator of een afgebeeld persoon op de kaart. Omdat er geen 

enkele Pieter Wiersma gevonden kon worden die in 1912 is geboren en in 1981 is overleden, blijft 

deze vermelding in de lijst een vraagteken. 

00 ONBEKENDE REGIO. 

 

Wietsma, S. 



  
 

S. Wietsma uit Steenwijk heeft kaarten uitgegeven van die stad. Onder meer in samenwerking met 

De Tulp uit Haarlem. 

10 NOORD-OVERIJSSEL; Steenwijk. 

 

Wille, K. 

 

 

 

K. Wille nam in 1914 de Drukkerij “De Kleine Meerbode” aan de Middenweg 25 in Watergraafsmeer 

over van C.P. Kuppers. Beiden hebben prentbriefkaarten van Watergraafsmeer uitgegeven. Van K. 

Wille zijn bekend: vier van de Middenweg en één van het Pretoriusplein. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Watergraafsmeer. 

 

D. van Wilpe 

  
 



D. van Wilpe is de eigenaar van het café-restaurant ’t oude Kalfje aan den Amstel. Van zijn café heeft 

hij enkele kaarten uitgegeven. 

23 GROOT-AMSTERDAM; Amstelveen. 

 

Wink, L.H.  

  
 

Drukkerij, Boek- en Kantoorboekhandel L.H. Wink in Doetinchem in de Grutstraat 12. 

14 ACHTERHOEK; Doetinchem 

 

Woldhuis, J  1920 

 

 

 

J. Woldhuis heeft een serie van ten minste vier kaarten van Ten Boer uitgegeven. 

03 OVERIG GRONINGEN; Ten Boer. 

 

Z.B.V. 



  
 

Er zijn twee series van kaarten van Zaandam bekend met de afkorting Z.B.V. Er is een serie van 

minstens 16 kaarten met op de adreszijde de tekst Uitgave Z.B.V. en onder het afzenderdeel het logo 

van Weenenk & Snel uit Den Haag. De tweede serie heeft op de beeldzijde onder de titel de tekst 

(Photo-Copyright K.L.M.) en op de adreszijde tussen de deelstreep Uitg: Z.B.V. en onder de 

deelstreep L.M.A. De Z staat mogelijk voor Zaansche of Zaanlandsche. 

22 ZAANSTREEK; Zaandam. 

 

Zanen, W.J. van 

  
 

De Goudse fotograaf J.W. van Zanen heeft voor enkele kaarten foto’s  geleverd met de tekst Foto v. 

Zanen, Gouda of Foto J.W. van Zanen. Weijert Jan van Zanen (1873-1960) woonde van 1897-1900 in 

de Blauwstraat in Gouda en van 1902 tot 1913 in de Oosthaven. 

28 OOST-ZUID-HOLLAND; Gouda.  

 

Zwikstra, B. 



  
 

  
 

Zwikstra’s boekhandel in Wolvega heeft kaarten van deze plaats uitgegeven. De boek- en 

kantoorboekhandel is opgericht in 1898 en heeft haar vestiging aan de Hoofdstraat-Oost 28 in 

Wolvega. Zwikstra staat als uitgever vermeld in de lijst. B. Zwikstra is bekend van kaarten van 

Wolvega  die zijn gedrukt door Emrik & Binger uit Haarlem. Vanaf 1908 verschijnen regelmatig 

advertenties van B. Zwikstra Boekhandel te Wolvega in de dagbladen. 

06 ZUIDOOST-FRIESLAND; Wolvega. 

 

Berkel; Kaastra, W. 

 

 

 

W. Kaastra uit Berkel en Rodenrijs heeft enkele kaarten uitgegeven van zijn woonplaats. Het is 

mogelijk de drogisterij in de Kerkstraat 4 in Berkel-Rodenrijs 

29 GROOT-RIJNMOND; Berkel-odenrijs 

 



Greven; Overkamp, G.  

  
 

Fotohaus Georg Overkamp in Greven (Duitsland) heeft wellicht ook kaarten van Nederland 

uitgegeven, maar die zijn tot nu toe onbekend gebleven. 

DUITSLAND; Greven 

 

L.; K. & Zn., van 

  
 

De locatie, aangeduid met een L., staat voor Leeuwarden en van K. & Zn. is de afkorting van Van 

Kampen & Zoon. Deze is in de lijst opgenomen als T. van Kampen aan Droevendal 14 te Leeuwarden. 

Het logo van de kaart is v. K. & Zn. L. in een driehoek, maar ook T.v.K. L. in een driehoek komt voor. 

04 NOORD-FRIESLAND; Leeuwarden. 
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Tabel 1. Uitgevers met ontbrekende gegevens. 

Pb 
19

 Naam uitgever Jaar Status 
20

  Opmerkingen 

nee Ag, J. 
 

xx achternaam onbekend bij Meertens 

nee Althof, H. 
 

xx Circus H. Althoff ? 

ja Arioni, J. 
 

xl  

nee B., a.b. de 
 

xx  

ja Bazel, K.P.C. de 1921 xl  

nee Beets, V. 
 

xx Volkert Beets ? 

ja Bert-Badderij, H.J. de 
 

xl  

ja Boersma, Pieter, Foto; Fotohandel 1977 xl  

nee Boon, Jean de 1920 xx  

nee Burger, P. 
 

xx  

nee Dekker, J.M. 
 

xx  

nee Diche, W.Th.(of Jh.h.) 
 

xx W.Th. Dicke ?   

                                                           
19

 Tekst opgenomen in deze publicatie. 
20

 xx = geen locatie geen pbk bekend. 
    xl = wel locatie, geen pbk bekend. 
    pl = geen locatie, wel pbk bekend. 
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ja Dijk & Zn., J. van 
 

xx  

ja Dorssen, H.G. van 
 

xl  

ja Eljea 
 

px  

ja Erhart, Franz 
 

xl  

ja F.M.K.V. 1912 xx  

nee G.M.A. 1910-c xx  

nee G.P.S. 
 

xx  

ja Geceka 
 

xl  

nee Gijselaar, Joh. 
 

xx  

ja Goldlust, S 
 

xl  

nee Groot, A. de 1930 xx  

nee H.S. & V. 
 

xx  

nee Hal, P.J. van 
 

xx  

ja Heijde, H. v.d. 
 

xx  

nee Helmich, A.J. 
 

xx 
H.J. Helmich Kunstnijverheidshuis 
Julianalaan 6 in Heemstede ? 

nee Hermans, M.A. 
 

xx  

ja Herz & Laut 
 

xx  

nee Hoeden, S.H. v.d. 
 

xx S.H. van der Hoeden in Nijkerk ? 

ja Houdijk, A. of J. 
 

xl  

nee J.B.s. 
 

xx Illustrator Janneke Brinkman-Salentijn ? 

nee Jonge, v/h J. de 1939 xx 
Th. van Hoorn v/h.  J. de Jonge (horloges, 
klokken etc.), Molenstraat 40 in Lochem ? 

nee K.L.U. 1930 xx  

nee K.T. v.d. 1917 xx  

ja Kaktus, Video-kollektief 
 

px  

nee Keij, G.C. 1919 xx  

ja Klein, G.J. 1912 xx  

ja Koeleman, Paul 
 

px  

ja Korstanje-Bakker, P. 
 

xl  

ja Kruizenbrink, J. 1921 xx  

ja Kuipers & Bulthuis 
 

xl  

nee Landit’s studier 
 

xx Nederland ? 

ja Lustroplex 1950 px  

nee Maas Reijnders ant. 1922 xx ant. = Antonie ? 

nee N.K.D. 1942 xx  

nee Nieberg Frans 
 

xx  

nee Niekerk J.E.H. 1909 xx uitgever J.E.B. Niekerk, Deventer ? 

nee Niekerk J.H.R. 1907 xx  

nee Nieuwe Ras(of Rus), De 
 

xx  

ja 
Noordbrabants genootschap Poëzie in 
de Bus 

 
xl  

nee NYCO, uitg. 
 

xx  

ja Oosterhoff 1918 xx  

nee Overbeeke C. van 
 

xx  

ja P.B. 
 

xx  



ja P.v.A.G. 
 

px  

ja P.W.(Pr. Wilhelmina?) 
 

xx  

ja Portfolio 
 

xx  

nee Prie, Joh. De 1928 xx  

ja Prime Discoveries 
 

xl  

nee Reder, L. 
 

xx  

ja Riemens, G. 
 

xl  

ja Riepe, de 
 

xl  

ja Rives, B.F.H.(fotograaf?); Fotohandel 1903 xx  

nee Ronde, J. de 
 

xx  

nee S, P.W. v.d. 
 

xx  

nee S.O.C. 1910-c xx  

ja S.P.U. 
 

px  

nee Semeijn, W. 1927 xx Willem Semeijn ? 

ja Sidonia, Vrouwendrukkerij 
 

xl  

ja Spanjaard H. / Terpstra, W.S 1909 xl  

ja Stichting familie v.d. Kooy 
 

xl  

nee Stieding, G.A. 1924 xx 
George August(us) Stieding (1860-1944), 
winkelier in Warnsveld ? 

ja T.v.K. H. 
 

px  

ja Tener, Wed. B.J.W. 1910 xl  

ja Terpstra, W.S. / Spanjaard M. 1909 xl  

ja Ven, De 
 

xl  

nee Vey, A. 
 

xx  

nee Visser, J.J. de 
 

xx  

ja Vries Ezn., Wed. J. de 
 

xx  

ja Wiersma, Pieter (1912-1981) 
 

xx  

nee Zomer 1958 xx  
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