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WWenskaarten in
drie dimensies

Luxueus uitgevoerde uitklapbare felicitatiekaart waarin een gehele 
bloementuin en duiventil is verwerkt. Gestanste chromolithografie, 
rond 1900
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Met een zeer dunne metalen strip die in een bepaalde vorm was 

gebogen, kon daarmee die vorm of een figuur uit papier of karton 

geperst worden. Tevens had men het pregen of prägen ontdekt: 

het aanbrengen van een reliëf in papier of karton door persing 

tussen een vorm en een tegenvorm. Ten slotte, om een en ander 

een nog deftiger aanzien te geven, kon imitatiegoud en -zilver 

worden toegevoegd door foliedruk. Kortom de technische moge-

lijkheden waren binnen een halve eeuw enorm geworden. Het 

zogenoemde ‘Luxuspapier’ uit het midden van de negentiende 

eeuw en daarna was bestemd voor luxe drukwerk uit die tijd.

De vormgeving van gelegenheidsdrukwerk veranderde ingrijpend: 

van alleen in zwart voorgedrukte bladen naar wenspapier met een 

verhoogde gouden of zilveren opdruk. Als er plaatjes op stonden, 

waren die al helemaal ingekleurd. Deze bijzondere en nieuwe 

vorm van de aloude wensbrief wordt nergens vermeld in het boek 

over ‘Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870’. 

De gepreegde verhogingen waren de eerste aanzet tot werkelijk 

driedimensionale kaarten uit de tweede helft van de 19e eeuw.

Boven: wensbriefpapier uit het midden van de 19e eeuw, gedrukt 
in veelkleurenlithografie, bovendien met verhoogdliggend verguldsel. 
Links:soortgelijk wensbriefpapier van 50 jaar later

Uitklapbare kartonnen boeken voor kinderen kent ieder-
een. Een voorstelling komt driedimensionaal naar voren 
als je het boek opent, bij het omslaan van een blad komt 
een nieuwe voorstelling omhoog. Samen vormen ze een 
verhaal, soms een simpele maar instructieve uiteenzetting 
over de werking of samenstelling van iets. De opbouw van 
het zonnestelsel of de inrichtng van een supermarkt, alles 
waarvan de makers denken dat kinderen er belangstelling 
voor hebben. Zulke beweegbare boeken en kaarten zijn 
allerminst een recente vondst.

Tweehonderd jaar geleden was de Industriële Revolutie in alle 

hevigheid losgebarsten. De uitvinding van de stoommachine had 

het leven radicaal veranderd. Niet alleen werd het reizen met 

stoomboot en -trein een stuk gemakkelijker en sneller, ook de 

industrie was niet meer aangewezen op alleen mens-, wind-, 

water- en paardenkracht. De pas ontwikkelde steendruk of 

lithografie werd vervolmaakt tot een procédé van veelkleuren-

druk: de chromolithografie. Het luxe, kleurige plaatwerk werd 

op allerlei manieren benut, ook in een heel populaire toepas-

sing: de wensbrieven en -kaarten. Daaraan werden nog andere 

nieuwe technieken toegevoegd zoals het stansen van vormen.  
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Voor de uitvinding 

van de boekdrukkunst 

maakte men boe-

ken met de hand, en 

zelfs ook boeken met 

bewegende delen. Een 

wielgrafiek of ‘volvelle’ 

is een papieren con-

structie met roterende 

delen, zoals een rekenschijf, 

eigenlijk een papieren compu-

ter. Volvelles zijn al te vinden 

in een Perzisch astronomie-

boek van rond het jaar 1000. 

In latere leerboeken over ana-

tomie kwamen afbeeldingen 

van het menselijk lichaam voor, compleet met openklappende en 

uitneembare papieren organen. Tot het eind van de 18e eeuw 

werden beweegbare boeken niet voor kinderen gemaakt en zeker 

niet om hen te vermaken. Kinderen werden beschouwd als (nog) 

onvolmaakte mensen die met moraliserende prenten en dito 

teksten op hun volwassenheid werden voorbereid. Dat kinderen 

ook verstand bezaten begon men rond 1750 in te zien, waarna 

meer kindgerichte opvoedingsmethoden ontstonden. Toen pas 

ontstonden echt speelgoed en boeken met teksten en plaatjes 

voor het kind zelf. Enerzijds om het te vermaken en ander-

zijds met een educatief 

doel. Zo begon men in 

Engeland kinderboeken 

te maken met omklap-

bare paginadelen of 

met schuifjes waarmee 

een onderdeel van de 

plaat veranderde. Ook 

werden gedrukte vel-

len met figuren en 

losse kledingstukken 

gemaakt: papieren uitknip- en aankleedpopjes. En de zogenoem-

de ‘transformaties’ die scènes vertoonden op verticale lamellen. 

Door aan een flapje aan de zijkant te trekken, gleden de lamellen 

onder en over elkaar heen en veranderde het tafereel in een totaal 

ander. Ze werden ook als een plat harmonicaboek gemaakt dat 

uitgetrokken een kijkdoos opleverde, dit werd een ‘peep show’ 

genoemd. Dergelijke kinderboeken en -speelgoed werden een 

rage die al spoedig werd geëxporteerd en vertaald. In een tijd 

zonder televisie, computers en videogames vormden spelen en 

knutselen een dankbare bezigheid voor jong en oud.

In Duitsland begon een hoogstaande speelgoedindustrie op 

te komen, naast een even voortreffelijke grafische industrie. 

Papieren speelgoed kon nu, omstreeks 1850, relatief goedkoop 

worden gemaakt, zij het dat voor de assemblage bij ingewik-

Enkele voorbeelden van klapkaarten, waarschijnlijk alle van Duitste herkomst.

Enkele laat-19e-eeuwse chromo’s  
waarvan de vormen zijn uitgestanst
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kelde constructies nog steeds handwerk nodig 

was. Dus echt heel goedkoop zal het nog 

niet zijn geweest. De hausse in poëzie-

plaatjes, papieren theaters, religieuze 

prenten en wenskaarten kon beginnen. 

De eeuwenoude, statische vormgeving 

van wensbrieven en -kaarten veran-

derde totaal door de toepassing van de 

techniek die allang uit de beweegbare 

boeken bekend was. In de tweede helft 

van de 19e eeuw kwamen romantische 

voorstellingen in drie dimensies in de mode. 

Veelal in de gelukwenssfeer, geïllustreerd met 

biedermeier bloementuiltjes, vredesduiven, 

engeltjes en kindertjes. Vaak waren de bloemen 

ook ‘echt’: ze waren gemaakt op de manier van 

onze papieren kerstklokken die van plat naar rond 

uitgezet kunnen worden.

Kaarten die opengeslagen op een voetje konden staan, noemde 

men in Duitsland ‘Klappkarten’, een even duidelijke benaming als 

de Engelse ‘pop-up’. Hun vormgeving is tegen het jaar 1900 net 

zo overdadig als de producten van een getalenteerde suikerbak-

ker. Alle mogelijkheden van de gevorderde druktechniek werden 

toegepast, van de concurrentie werden nieuwe vondsten ruim en 

zonder scrupules overgenomen. In hun uitbundige veelkleurigheid 

doen deze klapkaarten het meest den-

ken aan het uiterlijk van draaiorgels of 

die van de door stoom aangedreven dans-

orgels uit dezelfde tijd. Veel ruimte voor 

uitgebreide, met de hand geschreven wen-

sen lieten deze kaarten niet meer. De kaart 

met een (voorgedrukte) tekst is deze Duitse die 

een engeltje in een van de eerste automobielen 

laat zien, en zegt:

   Der duftigen Blüten

   Liebliche Zahl,

   Sie sol’n grüssen

   Viel tausendmal.

De tijden waren veranderd, de rust was er niet meer om zelf een 

gedicht te schrijven, hooguit op de onderkant of op een flapje 

simpelweg je naam en p.f.*

Julius de Goede

* pour féliciter

Het merendeel van de felicitatieteksten, zoals ‘Hartelijke Gelukwensch’, staan meestal op de onderkant van de kaarten.  
Ze zijn gestempeld of gedrukt op een vastgeplakt etiketje wat erop wijst dat zij niet speciaal voor de Nederlandse markt zijn gemaakt.

Een zeer plastische vorm van een bloempot 
met heilwens: Ik feliciteer U


