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BEUM01 
Vogel-Plaatjes Album 
 
Vogel-Plaatjes Album. Aangeboden door U.J. Beumée in 
Pluimvee- en Vogelvoeders Groningen, (ca. 1910) 
 
5 dikke kartonnen bladen voor het inschuiven van 30 
chromoplaatjes, 3 per kant. 
 
Prijs: Gratis bij inzending van alle 30 plaatjes, die aan de 
achterzijde gestempeld werden geretourneerd. 
 
Kenmerken 
Dit is een van de kleinste Nederlandse chromoalbums 
met plaatjes van Kaufmannsformaat.  Het is tevens een 
van de laatste ”inschuifalbums” zoals de zwartjesalbums 
van rond 1905. “Inschuifalbum” wil zeggen dat de dikke 
kartonnen bladen aan weerskanten zijn beplakt met 
papier waarin vensters voor de plaatjes zijn geponst. Het 
papier is zo op het karton geplakt dat de plaatjes achter 
de vensters geschoven kunnen worden; zie hieronder. 
Inschuifalbum van slechts 18 x 21,5 cm, met stijve kaft 
met goudopdruk en linnen rug. De achterkant is blanco. 
Op de binnenkant van het voorplat is een uitgebreide lijst 
van de verpakte producten van Beumée geplakt, zie de 
volgende pagina. De bladzijden zijn genummerd. Per 
bladzijde is er slechts ruimte voor 3 plaatjes van het grote 
Kaufmannsformaat van 106 x 70 mm. 
 
Het album bevat 5 series van 6 vogelplaatjes. De plaatjes zijn afkomstig uit Duitsland en zijn in Nederland door diverse 
bedrijven uitgegeven, o.a. door Sipkes. De hieronder afgebeelde serie Vogeleieren bijvoorbeeld is serie 20 bij Sipkes. In 
de ondermarge van de plaatjes zijn de oorspronkelijke Duitse serienummers afgedrukt. 
Vele andere bedrijven hebben deze dierenplaatjes die in het totaal 24 series omvatten uitgegeven in automatenformaat, 
o.a. de Holland China Theehandel. Zie de catalogus Chromoalbums voor een overzicht van alle 24 series. De series in 
automatenformaat hebben niet de Duitse serienummers onderin.   
 

 
De 5 series die Beumée heeft uitgegeven zijn: 
- Serie 5410 Kolibries (geen serienaam vermeld) 
- Serie 5330 Diverse vogels (idem) 
- Serie 5341 Hoenders 
- Serie 5364 Vogel-eieren 
- Serie 5453 Zangvogels (geen serienaam vermeld) 
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