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Foto-Album
Foto-Album, Aangeboden door Ewald Behle, Eerste
klasse Beschuitfabriek, Rotterdam, (circa 1906)
9 hardkartonnen bladen met 108 ingeschoven chromo’s
van automatenformaat.
Prijs: gratis bij overlegging van 108 plaatjes, later
verlaagd naar 50 plaatjes, of 30 cent
De titel van dit album wijst op foto’s, maar de inhoud
bestaat uit geschilderde chromo’s (kleurenlitho’s).
Het album is duidelijk een product uit de Jugendstil
periode, en het is een inschuifalbum voor plaatjes in
automatenformaat – zoals de wijdverbreide serie Jong
Holland – die gemaakt zijn van 1904 tot aan de Eerste
Wereldoorlog. De plaatjes en het album zijn geleverd
door Reclame-artikelen Tob. Groen & Co. Amsterdam.
De chromo’s zijn afkomstig uit Duitsland en de opschriften zijn voor het grootste deel (nog) niet vertaald.
Daarom dateren wij dit album tamelijk vroeg.
Het album is onmiskenbaar vervaardigd door dezelfde drukker als het later gedateerde Chromo-Album van de
Haarlemsche Brood- en Meelfabriek, waarin de opdrukken van de plaatjes meer vertaald zijn.
Kenmerken
Vierkant halflinnen inschuifalbum met stijve kaft van circa 18 x 21,5 cm. Het bevat 9 bladen waar aan weerskanten 6
plaatjes van automatenformaat ingeschoven kunnen worden. Zoals gebruikelijk is rond het venster een kader gedrukt
en eronder de titel van het plaatjes. Bovendien is bovenaan elke pagina de naam van een serie gedrukt. De gehele
opdruk van de pagina’s is in ongebruikelijk donkerblauw. Ook ongebruikelijk is, dat op de binnenkant van de voorkaft
uitvoerige reclame en informatie is afgedrukt.
De 18 series automatenplaatjes van 48 x 95 mm zijn zeer divers van onderwerp en van sterk wisselende grafische
kwaliteit. Het zijn niet de bekende (oorspronkelijk genummerde) series die hierna door veel bedrijven uitgegeven zijn.
Met name de 6 series sprookjes zijn slecht vormgegeven.
Er zijn veel series met liggende afbeeldingen, maar alle
plaatjes worden staand ingeschoven.
De serietitels in dit album zijn:
1. Verjaardagsfeest
2. Mijnen (mijnbouw)
3. Zeemacht
4. Straathandel (in diverse landen)
5. Triumfbogen
6. Volksmuziek
7. Gezegende oogst
8. Russische volkstypen
9. Oostersche typen
10. Gebruiken in „Oud-Japan”
11. Trompetter van Sakkingen
12. Sneeuwwitje
13. Roodkapje
14. Asschepoester
15. Hans en Grietje
16. Het kattenprinsesje en de arme molenaarszoon
17. De drie zusters
18. Moederliefde
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