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IJPE01 
Vogels – Vlinders – en Bloemenalbum 
 
Album voor Vogel-, Vlinder- en Bloemenplaatjes. 
A. van IJperen – Vlaardingen, Koffie- en theehandel. 
(1923) 
 
11 bladen en 56 ongenummerde chromo’s om op te 
plakken op de linker pagina’s. 
 
Van IJperen was een van de vele “koloniaalwaren” 
bedrijven die handelden in thee en die koffie brandden, 
en daarnaast ook handelden in tabak en sigaren 
fabriceerden, zoals Van den Biggelaar, Van der Spek, 
Van Nelle en Douwe Egberts. Het bedrijf was gevestigd 
aan de Schiedamseweg 39 en had een speciaalzaak 
(winkel) in koffie en thee in het naastgelegen pand 
nummer 41 zoals achterin het album vermeld is. 
Dit album is een unicum onder de plaatjesalbums. Het is 
zowel een plaatjesalbum als een kleurboek. 
 
Kenmerken 
Klein kwartoalbum van 23,4 x 28,5 cm met stijve kaft en 
linnen rug waarin de inhoud met 3 nieten vastgeniet is, 
zoals bij de grote reclamealbums. Het pakket bestaat uit 
5 dubbelgevouwen bladen en een ingeplakt los blad 
(pagina’s 11-12). 
De eerste (ongenummerde) pagina is de titelpagina. Op de volgende genummerde pagina’s 2 – 21 is op de linkerpagina 
ruimte om 5 of 6 plaatjes op te plakken. Op de rechterpagina’s zijn de plaatjes nagetekend, en de tekeningen kon men 
inkleuren; zie de afbeelding op de volgende pagina. De laatste pagina is alleen reclame. 
De plaatjes zijn daarentegen niet uniek. Ze zijn eerder al (deels) uitgebracht door koffie en theehandels Van Balen met 
blanco insteekalbum (40 stuks), Koorn aangevuld tot 56 zonder album, en Van den Biggelaar aangevuld tot 72 plaatjes 
met een insteekalbum met beknopte beschrijvingen bij de plaatjes. De plaatjes zijn ongenummerd; de plaats in het album 
moet opgezocht worden aan de hand van de bijbehorende tekening. 
 
Inhoud 
De 56 lithoplaatjes gedrukt door S. Bakker Jz. In Koog-Zaandijk omvatten voor de eerste helft vogels, gevolgd door 12 
plaatjes van rupsen en vlinders, en 16 plaatjes van bloemen. 
Het ontstaan van deze reeks is is begonnen met de 40 kleurentekeningen van vogels, vlinders en rupsen die al voor de 

Eerste Wereldoorlog uitgegeven zijn door koffie- en theehandel Van Balen. 
Deze zijn enkele jaren later aangevuld met de 12 plaatjes van bloemen 
uitgegeven door Koorn zonder album. De 16 plaatjes die vervolgens zijn 
toegevoegd voor Van den Biggelaar zijn kleurenfoto’s gemaakt door J. 
Vijverberg. Deze kleurenfoto’s zijn uitgebreid tot 72 stuks in 1923 uitgegeven 
door Koorn en Insulinde met een inplakalbum met beschrijvingen. 
 
Deze geschilderde plaatjes zijn uitzonderlijk voor Kunstdrukkerij S. Bakker Jz.. 
Bakker maakte tussen 1910 en 1927 verder alleen maar albums met kleuren-
fotoplaatjes, m.n. voor A.C.L., Honig, Grootes, Monopol, Van Rossem, Ter 
Wee, Koorn, Insulinde, Van der Spek en Smith. De druk van de plaatjes is wel 
kenmerkend voor Bakker: gedrukt op helder wit lithokarton met de afbeelding 
in een getekend blauw kader en de titel in rood in de witrand. 
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