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DORP01 
Indische Tuinbloemen 
 
Indische tuinbloemen. Bewerkt naar het Indisch 
Tuinboek van M.L.A. Bruggeman, Assistent-
Hortulanus aan ’s lands plantentuin te Buitenzorg. 
Album voor de door G.C.T. van Dorp & Co. uitge-
geven reclameplaatjes in kleurendruk uitgevoerd 
naar aquarellen van Ojong Soerjadi. 
N.V. G.C.T. van Dorp & Co. – 1940 
Semarang – Soerabaja – Bandoeng - Malang 
 
104 pagina’s vanaf het voorblad, waarvan 1 pagina 
inhoudsopgave voorin en 3 pagina’s verklaring van 
vreemde woorden en 4 pagina’s Index achterin. 104  
kleine plaatjes en 2 dubbele plaatjes om in te 
plakken in de tekst, en 1 grote titelplaat. 
Prijs: ƒ 1,50 (verzendingskosten per post binnen 
Nederl. Indië ƒ 0,40) 
 
Dit album is uitgegeven in Nederlands Indië, kort 
voor de Japanse bezetting. Daardoor is het vrij 
zeldzaam. Vaak ontbreken de plaatjes 40 en 41 die 
nog maar kort uitgegeven waren 
De meeste exemplaren hebben geen rugtitel. Er is 
een kleine oplage met rugtitel. 
 
Kenmerken 
Halflinnen grootkwarto album (25 x 32,5 cm) met beplakt voor- en achterplat. Op de achterzijde is het logo van uitgeverij 
Van Dorp afgebeeld. De pagina’s zijn ingedeeld in twee tekstkolommen. 
De tamelijk grote plaatjes (7,5 x 9 cm) zijn reproducties van ongesigneerde aquarellen van Ojong Soerjadi (elders 
geschreven als Surjadi), ingeplakt in kaders in de tekst bij de beschrijving van de betreffende plant. Onder de kaders is 
het nummer van het plaatje en de Latijnse naam afgedrukt. Er is één uitzondering; de grote titelplaat nummer 26 hoort 
bij de tekst op pagina 44/45. Op de voorzijde van het album is merkwaardigerwijs een aquarel van een andere kunstenaar 
afgebeeld, die sterk verschilt van de plaatjes in het album, mogelijk omdat Soerjadi niet meer beschikbaar was. 
 
De 104 kleine aquarelplaatjes, 2 dubbele platen en 1 paginagrote plaat zijn doorlopend genummerd 1 – 107. 

 
Inhoud 
Het album bevat twee hoofdgroepen van planten en plaatjes uit “Het Indisch tuinboek” van M.L.A. Bruggeman, uit-
gegeven in 1939 in Amsterdam (Uitgeverij De Spieghel), met 292 vaste platen en plaatjes. De bedoeling was drie delen 
uit te geven. Onder de “Inhoud van het eerste album” zijn de plantengroepen aangegeven die in de volgende twee delen 
beschreven zouden worden. 
Na de inleiding over tuinaanleg, 
bemesting et cetera, volgt een 
systematische behandeling van 
de planten in alfabetische volg-
orde van de Latijnse naam in 
twee hoofdstukken, het korte 
hoofdstuk “Varens en varenach-
tige planten” zonder plaatjes en  
het grootste hoofdstuk uit het 
boek “Overblijvende kruidachtige 
gewassen en vaste planten” met 
alle 107 bijbehorende plaatjes. 
 
Je kunt niet genoeg reclame maken 
voor jezelf, en zolang de 107 
plaatjes nog niet ingeplakt zijn is 
daarvoor een hoop ruimte 
beschikbaar !  
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De eerste uitgave van het boek was in 1937 in Engeland: “Tropical plants and their cultivation”, London: Thomas and 
Hudson (228 p.) Na de oorlog werd het in Engeland vijf maal heruitgegeven in 1957, 1962, 1964, 1969 en 1971. 
 
“Het Indisch Tuinboek” is in 1939 gedrukt door de N.V. Boek- en Steendrukkerij „De IJsel” v/h R. Borst & Co. te 
Deventer, die ook een aantal albums gedrukt en uitgegeven heeft. In het album Indische Tuinbloemen is de drukker 
niet vermeld. We gaan ervan uit dat dat ook door De IJsel gedrukt is. 
Het album beslaat maar een deel van het Indisch Tuinboek met 106 afbeeldingen daaruit. Het oorspronkelijke boek 
bevat 292 grote en kleine plaatjes. In het Voorbericht in de Nederlandse uitgave van het boek (p. 8) staat: “De 
afbeeldingen in dit boek zijn meerendeels uitgevoerd naar aquarellen, vervaardigd door den Soedaneeschen 
teekenaar Ojong Soerjadi te Buitenzorg”. Dit zou er op kunnen wijzen dat Soerjadi een aantal plaatjes van het boek 
niet meer gemaakt heeft. Op de titelpagina van het album zowel als van het boek wordt alleen Soerjadi genoemd. 
 
Het boek omvat 10 Romeins genummerde hoofdgroepen: 
I Varens en Varenachtige planten (geen afbeeldingen) 
II Klimmende en windende heesters (afbeelding 1 – 27) 
III Kortlevende planten of zaadplanten (afbeelding 28 – 63) 
IV Overblijvende kruidachtige gewassen (afbeelding 64 – 170, gelijk aan alle 107 plaatjes in het album) 
V Water- en moerasplanten (afbeelding 171 – 184) 
VI Cycadaceeën en palmen (geen afbeeldingen) 
VII Coniferen (afbeelding 185 – 188) 
VIII Bamboe (geen afbeeldingen) 
IX Boomen 

A. Mooie loofbomen (afbeelding 189 – 199) 
B. Fraai bloeiende boomen (afbeelding 200 – 215) 

X Heesters 
A. Bloemheesters (afbeelding 216 – 278) 
B. Bladheesters (afbeelding 279 – 292) 

 
Het album beslaat alleen de hoofdgroepen I en IV en alle plaatjes uit deel IV. 
 
Er zijn diverse herdrukken verschenen van “Het Indisch Tuinboek”. 
2e ongewijzigde druk, 1948 (314 p.) 
3e geheel herziene druk, 1966 (221 p.) met nieuwe titel: “Tuinboek voor de tropen” 
4e druk idem, 1966 
 
Van Dorp & Co is na de onafhankelijkheid van Indonesië teruggekeerd naar Den Haag. Daar zijn in hoofdzaak alleen 
nog kinderboekjes en prentenboeken uitgegeven onder de firmanaam DORCO, m.n. het bekende prentenboek 
“Aladin en zijn wonderlamp”, en een serie van 40 miniboekjes, die eveneens gedrukt zijn door De IJsel. Het bedrijf 
is in 1956 opgeheven.  
 


