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Plaatjes Album
Plaatjes Album. Uitgave van J.G. van Balen, Theehandel VB, Nieuwendijk 15 Amsterdam.
4 bladen met 40 plaatjes om in te steken, 5 per kant.
Kenmerken
Dit is een van de vele vierkante insteekalbumpjes die
rond 1910 zijn uitgegeven door diverse bedrijven met
de titel “Plaatjes Album”. Deze waren doorgaans
bestemd voor 48 uit Duitsland afkomstige automatenplaatjes, staand opgenomen met 6 per pagina, zoals
de bekende boekjes van Van Rijn Mosterd met diverse
series. Dit boekje van Van Balen wijkt echter af doordat
er 5 bredere (Nederlandse) plaatjes per pagina opgenomen zijn in een opmerkelijke omkadering.
Insteekalbum van 23,5 x 27 cm, met twee dubbelgevouwen bladen met enkele vulstrips in de inwendig
met linnen verstrekte papieren band geniet. De band is
van oorsprong lichtblauw, maar doorgaans sterk
vergeeld, en de bladen zijn grijs.
Dit boekje is bestemd voor 40 getekende lithoplaatjes
van vogels, vlinders en rupsen van 55 x circa 85 mm.
De plaatjes zijn genummerd 1 – 40.
Dezelfde 40 plaatjes aangevuld met 16 getekende
plaatjes van bloemen zijn rond 1921 uitgegeven door
Van IJperen koffie en thee met een ingebonden
inplakalbum tevens kleurboek, getiteld “Vogels-,
vlinders- en bloemenalbum”. Deze 56 getekende
plaatjes zijn ook uitgegeven door Koorn koffie en thee
en door Kwatta chocolade zonder album.
Van den Biggelaar koffie en thee heeft eveneens rond
1921 een “Vogels-, vlinders- en bloemenalbum” uitgebracht met deze 56 getekende plaatjes, verder
aangevuld met 16 fotoplaatjes van vogels, ingedeeld in
12 series van 6 met beknopte beschrijvingen bij de
plaatjes.
Het hieronder afgebeelde plaatje van de “Bruinborst
IJsvogel” is in het album van Van Balen plaatje
nummer 3, en in het album van Van den Biggelaar
plaatje nummer 2 van serie IX.

Plaatje 3.
Bruiinborst-IJsvogel

Balen

1

ANPA – ARCHIEF VAN NEDERLANDSE PLAATJESALBUMS

2

Balen

