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Firma C. van Beek 
Koffie en Theehandel, Koloniale waren, Meerkerk 
 
 
 
Het dorp Meerkerk in de Alblasserwaard (Zuid-Holland) had in de eerste helft 
van de eeuw een kaasmarkt. Aan het begin van de eeuw waren er in het dorp 
drie kaashandelaren gevestigd, waaronder C. van Beek aan de Tolstraat, met 
telefoonnummer 2. Naast de kaashandel had Van Beek ook een handel in 
koloniale waren. Verder is van deze firma niets bekend. Het bedrijf heeft nooit 
geadverteerd in dagbladen en weekbladen. 
 
Zeer bijzonder is dat dit kleine bedrijf in het eerste kwart van de eeuw maar 
liefst vijf plaatjesalbums heeft uitgegeven, alle vijf insteek- c.q. inschuifalbums. 
Het eerste album is “Jong Holland”, het eerste volledig Nederlandse reclame-
album, in 1905 uitgegeven door S. Duits & Co. Reclameartikelen in Dordrecht. 
Het album is uitgebracht door een dozijn Nederlandse bedrijven, en de plaatjes 
zijn door nog eens een dozijn bedrijven uitgebracht zonder album.  

 
De hele reeks bestaat uit 24 series van 6 chromo’s, iets breder dan automa-
tenformaat (circa 50 x 90 mm) naar schilderingen van Johan Gerstenhauer. Op 
veel plaatjes is de signatuur van Gerstenhauer te zien. Dit reclamealbum wordt 
hier niet verder behandeld. 
 
De volgende vier albums zijn min of meer uniek, te beginnen met het album  
getiteld Serie „Artis”. Dit is als enige ook uitgegeven door Koffie- en theehandel 
Van der Spek in Delft. Dit album met 48 chromo’s van onbekende afkomst, niet 
in automatenformaat, is waarschijnlijk vóór 1910 uitgebracht. 
Het volgende “Album voor 72 chromo’s”, bevat dezelfde plaatjes als in het 
“Album Theeplaatjes” van Keg (circa 1910), maar het is totaal anders 
uitgevoerd dan het insteekalbum van staand formaat van Keg. De unieke 
uitgave van Van Beek is een vierkant kabinetalbum dat sterk overeenkomt met 
de albums “Jong Holland”, maar het is veel later uitgegeven dan Jong Holland, 
namelijk in 1914/1915.  
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Het vierde album is de “Serie Moderne Kunst”, een oblong insteekalbumpje met 
imitatieleren kaft van hetzelfde formaat als het Artis-album, met 50 zwart-wit 
reproductieplaatjes die foutief zijn aangeduid als chromo’s (kleurenlitho’s). De 
afkomst van deze plaatjes die zijn geleverd door Reclamehandel Tob. Groen  
in Amsterdam is onbekend. De tamelijk grote plaatjes zijn ook los zonder album 
verspreid door theehandel Thueré, met dezelfde onderschriften en nummering. 
 
Het vijfde en laatste album is een vierkant insteekalbum met imitatieleren kaft, 
getiteld “Album voor Serie Fantasieën”, met 72 chromo’s in driekleurendruk. Dit 
album bevat 15 genummerde series plaatjes met 2 tot 6 plaatjes per serie. Deze 
vrij dunne grote plaatjes van Kaufmannsformaat 10,4 x 7,1 cm zijn vermoedelijk 
afkomstig uit Frankrijk. Het afwijkende bijna vierkante formaat album sluit aan 
bij het grote formaat van de plaatjes, zodat er 6 op een pagina passen. 
Diverse van deze series zijn uitgegeven door de reclamehandels Gebr. Cats 
en Tob. Groen, en verspreid door verschillende Koffie- en theebedrijven (zie de 
lijst aan het einde van dit document). 
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BEEK01 
Serie „Artis” 
 
Serie „Artis”, 48 chromo’s aan-
geboden door de Firma C. van 
Beek Meerkerk, Koffie en Thee-
handel, Koloniale waren. (circa 
1910) 
 
12 bladen met 48 chromo’s om in 
steken. 
 
Dit album en de plaatjes hebben 
niets van doen met de Artis 
albums van Sipkes en Wouda.  
Dit album met deze plaatjes is 
verder alleen uitgegeven door 
Koffie- en theehandel Van der 
Spek, met rode achtergrondkleur 
van de omslag. 
 
Kenmerken 
Klein oblong insteekalbum met stijve kaft met papieren rug van circa 24,5 x 16,7 cm voor slechts 4 plaatjes per 
pagina enkelzijdig ingestoken. De 6 dubbelgevouwen bladen zijn in de band geniet. Het album heeft geen schut-
bladen en titelblad en het bevat geen enkele andere tekst dan de reclameregel midden op de pagina’s. De achterkant 
van de bladen is blanco. 
 
De afkomst van de lithoplaatjes is niet bekend. Ze zijn uniek in hun soort. De plaatjes van 95 x 58 mm, duidelijk 
breder dan de automatenplaatjes, zijn gedrukt op dun wit lithokarton. 
Op de voorzijde is de naam van het betreffende dier in de afbeelding gedrukt. Op de achterzijde staat bovenaan het 
nummer van het plaatje en verder een beknopte reclametekst. Er komen ook staande plaatjes voor, maar ze zijn 
allemaal liggend ingestoken. 
 
 
indeling in series ….. 
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BEEK02 
Album voor 72 chromo’s 
 
Album voor 72 chromo’s aangeboden door de Firma C. 
Van Beek, Meerkerk. Koffie- en Theehandel, Koloniale 
waren, (1915) 
 
6 bladen met aan weerszijde inschuifvakjes voor 6 
plaatjes van automatenformaat. 
 
Prijs: Het album werd gratis verstrekt bij overlegging van 
de complete reeks plaatjes, die op de achterzijde 
afgestempeld werden geretourneerd. 
 
 
 
Rond 1908 verscheen bij Keg het Album Theeplaatjes, 
een insteekalbum met 12 series van 6 ingekleurde 
fotoplaatjes van automatenformaat met diverse onder-
werpen, zowel topografische als kindertaferelen. De 
plaatjes zijn een kruising tussen de zwartjes en de 
geschilderde automatenplaatjes. 

Van Beek is de enige andere firma waarvan ook een album met deze plaatjes bekend is. Het album van Van Beek 
is echter uitgevoerd zoals de albums “Jong Holland”. Daarom wordt dit album wel verward met Jong Holland. 
 
Kenmerken 
Deze plaatjes zijn door Van Beek pas in 1914/1915 uitgegeven, terwijl het album is uitgevoerd zoals de kabinet-
albums “Jong Holland” van rond 1905. 
Vierkant inschuifalbum van 21,5 cm, met stijve platten en linnen rug. De katernen zijn in de band geniet. De bladen 
hebben buiten de kaders geen enkele bedrukking. 
De chromoplaatjes van automatenformaat (circa 50 x 93 mm) op wit lithokarton zijn ingekleurde foto’s. In de boven-
rand is het nummer en de titel gedrukt. Opmerkelijk is dat de onderrand, die bij Keg de firmanaam bevat, blanco is. 
 
Inhoud 
De 72 doorlopend genummerde plaatjes vormen qua onderwerp 12 series van 6: Serie 1 kinderen, serie 2, 3 en 4 
topografisch (molens en klederdrachten; Noord-Holland en Zeeland), serie 5 en 6 kinderen, serie 7 schooltje spelen, 
serie 8 moeder met kinderen, serie 9 naar school, serie 10 poserende meisjes, serie 11 en 12 Zaandam en Alkmaar 
(vestigingsplaatsen van Keg).  
Binnen een serie kinderplaatjes komen weer groepjes van 2 of 3 plaatjes voor, zoals ook vaak het geval was bij zwartjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooltje spelen  
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BEEK03 
Serie Moderne Kunst 
 
Serie: Moderne Kunst, 50 
chromo’s. Aangeboden door de 
Firma C. van Beek Meerkerk, 
Koffie- en Theehandel, Kolo-
niale Waren. (19??)  
 
Insteekalbum met 50 zwart-wit 
reproducties. 
 
 
 
Dit album heeft dezelfde op-
bouw als het Artis album met 
vier insteekvakken per pagina. 
Maar omdat de plaatjes groter 
zijn is het album ook groter dan 
het Artis album. 
 
 
Kenmerken 
Oblong insteekalbum met stijve kaft met papieren rug van circa 29,5 x 20 cm voor 4 plaatjes per pagina enkelzijdig 
ingestoken. Op de voorzijde is een plaatje opgeplakt waarvan de witte randen zijn afgesneden.  De 6 dubbel-
gevouwen bladen zijn in de band geniet. Om het aantal van 50 insteekvakken te krijgen is achteraan een los blad 
aangeplakt.  
Het album heeft geen schutbladen en titelblad en het bevat geen enkele tekst, ook geen reclameregel midden op de 
pagina’s. De achterkant van de bladen is blanco. 
De tamelijk grote zwart-wit fotoplaatjes van 11,5 x 7,5 cm, groter dan Kaufmannsformaat, zijn kopieën van 
schilderijen die 100 jaar geleden modern gevonden werden. De titel en de maker zijn onderaan in de brede witmarge 
gedrukt. Deze plaatjes zijn afkomstig van reclamehandel Tob. Groen. De reclametekst op de achterkant van de 
plaatjes is hetzelfde als bij de dierenplaatjes. 
 

De bladen hebben dubbele insteekgleufjes, maar slechts aan één kant plaatjeskaders. Het is dus de bedoeling dat 
de plaatjes eenzijdig in de dubbele gleufjes gestoken worden, wat fraaier is dan in de hoekgleufjes.  
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BEEK04 
Album voor Serie Fantasieën 
 
Album voor Serie Fantasieën. 72 chromo’s. Firma 
C. van Beek, Koffie- en Theehandel, Meerkerk. 
(19??) 
 
 
Semi-vierkant insteekalbum met stijve kaft, voor 2 
plaatjes naast elkaar en 3 rijen onder elkaar. 
 
De 72 chromo’s van vermoedelijk Franse oor-
sprong, in circa Kaufmannsformaat van 10,4 x 7,1 
cm, zijn uitgegeven door reclamehandel Tob. 
Groen. 
Op de onderrand van de plaatjes staat het 
oorspronkelijke Franse of Duitse serienummer. De 
plaatjes in dit album  komen uit 15 verschillende 
series, zie hieronder. Er zijn verschillende 
aantallen plaatjes per serie gebruikt, in het totaal 
72 stuks. 
 

 
 
Series voor dit album: 
serie 101 (paarden) 6 stuks 
serie 117 (honden) 2 stuks 
serie 119 (schapen) 5 stuks 
serie 120 (fruit) 6 stuks 
serie 121 (karbouwen) 6 stuks 
serie 123 (honden) 2 stuks 
serie 132 (fruit) 3 stuks 
serie 133 (paardenrennen) 6 stuks 
 
serie 131 (zeilboten) 6 stuks 
serie 136 (zeilboten) 6 stuks 
serie 150 (zeilboten) 2 stuks 
 
serie 143 (kust met woningen en boten) 5 stuks 
serie 154 (winter) 6 stuks 
serie 161 (jagen) 6 stuks 
serie 173 (vogels) 5 stuks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twee plaatjes uit de serie 132. 
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Series van deze “fantasieplaatjes” zijn uitgegeven door de reclamehandels Gebr. Cats en Tob. Groen, en verspreid 
door verschillende koffie- en theebedrijven. De volgende 34 series komen voor bij de genoemde bedrijven. 
 
 101 Paarden Van Beek 
 102 Katten Van Beek, De Wiljes 
 105 Hennen De Wiljes 
 115 Zwanen Sluik & v.d.Wal 
 117 Honden Van Beek, Sluik & v.d.Wal 
 119 Schapen Van Beek 
 120 Fruit Van Beek, Sluik & v.d.Wal 
 121 Karbouwen Van Beek, Sluik & v.d.Wal 
 123 Jachthonden Van Beek, Sluik & v.d.Wal 
 124  Ganzen Kahrel , Sluik & v.d.Wal 
 125 Kippen De Wiljes 
 127 Wilde dieren De Wiljes 
 131 Zeilboten Van Beek, De Voorzorg, Sluik & v.d.Wal 
 132 Groenten/fruit ? Van Beek, Sluik & v.d.Wal 
 133 Paardrennen Van Beek 
 136 Zeilschepen Van Beek, Kahrel 
 138 Dieren De Wiljes 
 143 Kust, woningen en boten Van Beek, De Wiljes, Sluik & v.d.Wal 
 144 Vuurtorens De Wiljes, Sluik & v.d.Wal 
 149 Vogels Kahrel, Sluik & v.d.Wal 
 150 Zeilboten Van Beek 
 151 Jachthonden Van Hettema, Sluik & v.d.Wal 
 153 Bomen Sluik & v.d.Wal 
 154 Winter Van Beek 
 155 Zomeravond Sluik & v.d.Wal 
 161 Jagen Van Beek, Sluik & v.d.Wal 
 163 Rotsen Sluik & v.d.Wal, De Wiljes 
 164 Water met rotsen Sluik & v.d.Wal 
 166 Rotsen met kerk De Wiljes 
 170 Roofvogels Sluik & v.d.Wal 
 171 Apen Kahrel 
 173 Vogels Van Beek 
 182 Morgenrood Van Hettema, Sluik & v.d.Wal 
 186 Schemer Sluik & v.d.Wal, De Wiljes 
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