
DE BRIEVENBRIGADE
CREATIEF SCHRIJVEN
KAARTJES

INTRO VOOR DE LEERKRACHT
Nu uw leerlingen een brief kunnen schrijven, wil De Brieven Brigade 
ook even stilstaan bij (wens)kaarten. Kaartjes zijn immers heel leuk om 
te maken of te schrijven, maar ook heel tof om te krijgen. We bekijken bij 
welke gelegenheden we een kaart sturen en gaan op zoek naar het ontstaan 
van de postkaart. Omdat kaartjes ideaal zijn om je boodschap op een originele 
manier te communiceren, bestaat het laatste deel van deze projectfiche uit 
een creatieve opdracht: een kaart ontwerpen op de computer.

1

Interactie. Tijd voor actie.

Opdracht. Individueel of in groep.

Tip voor de leerkracht. 

Materiaal om uit te delen aan de leerlingen.

INTERACTIE

LEGENDE
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DE BRIEVENBRIGADE
CREATIEF SCHRIJVEN

KAARTJES
Omdat je ze 20, 50 jaar of voor eeuwig 
kunt bijhouden... Omdat het hartverwarmende 
brievenbuscadeautjes zijn voor elke 
gelegenheid. Daarom schrijf je kaartjes...

INTERACTIE

Begin deze les met een klasgesprek. Sturen jullie nog échte kaartjes? 
Wanneer? Naar wie? Wat is het verschil tussen een kaartje en een e-card? 

Een kaartje is een brievenbuscadeautje voor élke gelegenheid. 
Een kleine en blijvende attentie waarmee je iets belangrijks aankondigt. 
Een middel om iemand uit te nodigen, geluk te wensen of te laten weten 
dat je aan hem of haar denkt.

Wenskaarten
Je schrijft bijvoorbeeld een wenskaart om vrienden, kennissen of familie 
persoonlijk te feliciteren bij een feestelijke gebeurtenis: een geboorte, 
een verjaardag, een huwelijk, een jubileum, een pensioen, een communie 
of lentefeest. Of om je medeleven uit te drukken bij een overlijden.

Traditiegetrouw sturen we elkaar wenskaartjes ter gelegen-
heid van bepaalde feestdagen. Denk maar aan de jaarlijkse 
kerst- en nieuwjaarskaarten. Maar ook voor pasen, Valentijn, 
moederdag of vaderdag schrijven we vaak een kaart. 

Er zijn verschillende soorten wenskaarten: een enkele 
kaart of een dubbelgevouwen kaart. Op de voorkant staat 
een afbeelding, zoals een foto of tekening en dikwijls al 
een voorgedrukte wens. Op de achterkant of binnenin kun 
je zelf iets schrijven. Een wenskaart verstuur je meestal 
onder omslag.
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WANNEER   SCHRIJF   JE   EEN   KAARTJE?
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Ansichtkaarten
Ansichtkaarten, ook wel prentbriefkaarten of vakantiekaartjes genoemd, 
zijn al heel lang bijzonder populair. Het is heel leuk voor de thuisblijvers 
om een persoonlijk kaartje te krijgen als je op vakantie bent. 

Een ansichtkaart is meestal een enkele kaart met op de voorkant een foto 
en op de achterkant links plaats voor een persoonlijke boodschap en 
rechts plaats voor het adres van de bestemmeling en een postzegel.

Een kaartje schrijven... 
Dat doe je met een speciale reden. Om iets 
belangrijks aan te kondigen, om iemand 
uit te nodigen, om iemand te feliciteren, om 
iemand het allerbeste te wensen. Of zomaar... 
om te laten weten dat je aan iemand denkt.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE POSTKAART

Voor koningen en adellijken

Vanaf de 17de eeuw werd het voor de hogere stand in Europa een trend 
om schriftelijk wensen te versturen en om bezoek aan te kondigen met 
een ‘visitekaartje’. 

Tot 1850 was kaarten sturen enkel mogelijk voor de rijken. De kaarten 
zelf waren handgemaakt en daardoor erg duur. Bovendien moesten ze 
persoonlijk bezorgd worden door een bode. 

Een sociale revolutie

Rond 1870 verschenen de eerste geïllustreerde kaartjes. Toen tegen het 
einde van de 19de eeuw de machinale kaartproductie op gang kwam, 
werden de kaarten goedkoper. En met de introductie van de postzegel 
werd een ansichtkaart sturen bijna voor iedereen betaalbaar.

Het ontstaan van de prentbriefkaart was een wereldgebeurtenis. 
De kaart luidde een nieuw tijdperk in ons sociaal leven in. Ook de grote 
massa kon voortaan goedkoop en eenvoudig corresponderen.

Overal kaartjes

Koetsiers verkochten prentbriefkaarten aan hun passagiers. 
In de spoorwegstations verkochten jongens prentbriefkaarten. 
De kopers konden hun beschreven kaarten in het volgende 
station posten.

Er stonden schrijftafels aan de Eiffeltoren en aan vele 
andere beroemde bouwwerken. Zo konden toeristen thuis 
laten weten én laten zien waar ze geweest waren. Speciale 
koeriers brachten de kaarten naar hun bestemming.

Tot 1906 schreef men korte boodschappen op de 
voorkant van de kaart. De achterkant was gereserveerd 
voor het adres van de bestemmeling.

Na 1906 verdeelde men de keerzijde in twee: rechts 
kwam het adres en links was er ruimte voor een 
persoonlijke boodschap. De hele voorkant kon nu 
gebruikt worden voor afbeeldingen.
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OPDRACHT
Ga thuis of bij je grootouders op zoek naar oude post-
kaarten. Breng zo’n kaart mee en vertel het verhaal 
achter die kaart in de klas.

LEUK OM WETEN!

In het begin van de 20ste eeuw waren kerst- en Valentijnskaarten een 
echte rage. Ook vandaag nog sturen we in België tijdens de eindejaars-
periode de meeste kaarten. Wereldwijd is Valentijn de meest populaire 
gelegenheid om een kaartje te sturen.

OPDRACHT
Laat de leerlingen zélf een kunstige wenskaart 
ontwerpen en versturen.

Ontwerpsoftware
Er zijn heel wat computerprogramma’s waarmee je kaarten kan maken via 
ontwerpsjablonen. Bijvoorbeeld: MS Word, Windows Paint of Microsoft Publisher. 

Afmetingen
De gemiddelde afmeting of de internationale standaardmaat van een kaart 
is 14,7 x 10,5 cm. Als je een kaart op de computer maakt, gebruik je best een 

resolutie van minimaal 300dpi of 1736 x 1240 pixels voor een kaart 
van 14,7 x 10,5 cm.

De voorkant ontwerpen
Een afbeelding: maak een tekening en scan die vervolgens 
in, of bewerk een eigen foto.
Een titel: gebruik een gepast lettertype en zet je titel bij 
de afbeelding. Bekijk de verschillende lettertypes in de 
tekstverwerker van je computer. Gebruik niet meer dan 2 
of 3 verschillende lettertypes, anders wordt het rommelig. 

WORD MAILARTKUNSTENAAR
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LEUK OM WETEN!

Mailart, kunst via de post
Mailart is een kunstvorm waarbij de artiesten hun werken uitwisselen via 
de post. De kunstwerken zijn meestal klein van formaat en op een papieren 
ondergrond. Dit heeft alles te maken met de wettelijke eisen voor verzen-
ding per post. Mailart dateert uit de jaren ’60 van vorige eeuw. Ray Johnson 
was de bedenker. De door beeldend kunstenaars handgemaakte, vaak met 
fantasievolle stempels en zelfontworpen zegels versierde ansichtkaarten 
behoren tot de mailart. 

Je persoonlijke wens op de achterkant
Prop de achterkant niet vol visuals, en zorg dat je de tekst mooi zet.
Kies hier ook een passend lettertype.

Afdrukken en verzenden
Druk je wenskaart af op speciaal fotopapier of op dik papier (vb. 225 gram).
Stop ze vervolgens in een mooie envelop, en schrijf er met de hand het 
adres van de bestemmeling op. Vergeet het adres van de afzender niet op 
de achterkant!

Frankeren
Een wenskaart frankeer je meestal hetzelfde als een brief. Je plakt er 
een zegel op voor een genormaliseerd formaat of voor een buitengewoon 
formaat (een grote, ‘zware’ of een vierkante kaart). Twijfel je? 
Kijk dan even op www.bpost.be/tarieven

mailart: © John Fellows, Angelica Paez, thethreemuseschallenge.blogspot.com


