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ZWAA01 
De bloeiende boomgaard 

 
Sprookjes Album De Bloeiende Boomgaard. Uitgave 
Zwaardemaker & Co Jamfabriek Maarssen. (rond 1930 ?) 
 
32 genummerde pagina’s met doorzichtige tussenbladen 
en 50 afweekplaatjes om in de tekst te plakken. 
 
Kenmerken 
Gekartonneerd inplakalbum van 27 x 20 cm. Op de 
achterkant staat een luchtfoto van de fabriek in een 
afgeplatte cirkel. Tussen de bladen met plaatjes zijn 
kleinere tussenvellen opgenomen om het aan elkaar 
plakken van de afweekplaatjes te voorkomen. In de eerste 
oplage ontbreken die nog. 
Het boekwerk begint met een voorwoord op de eerste 
pagina waarin de producten van het bedrijf (limonade, jams 
en vruchtensap) aangeprezen worden. Op de tweede 
pagina volgt een uitvoerige instructie hoe de afweek-
plaatjes in het album aangebracht moeten worden. 
De sprookjes beginnen op pagina 3. 
 
De plaatjes en de afbeelding op de omslag zijn van de 
bekende illustrator Jacob Jansma (o.a. Ten Have); zijn 
signatuur is duidelijk te zien in de rechter bovenhoek van 
de afbeelding op de voorkant van het album. 
 
“Decalcomanie” 
Decalcomanie platen werden in 1875 al in de boekhandel aangeboden, en werden daarvóór al sinds circa 1860 
gebruikt voor het verfraaien van aardewerk, houten voorwerpen etc. Eind twintiger jaren waren “decalco-“, “transfer-
“ of “overdrukplaatjes” voor kinderen korte tijd populair, maar ze zijn vooral populair geweest als “kauwgumplaatjes” 
in de zestiger jaren. Zwaardemaker en Co, voorheen een vruchtensapfabriek en wijnhandel aan de Weesperzijde in 
Amsterdam, in  de twintiger jaren verhuisd naar een nieuw groter complex in de kale vlakte bij Maarssen, verstrekte 
de plaatjes vermoedelijk eind twintiger jaren bij de “Boomgaard jam”, waar de titel van het album naar verwijst. 
De 50 kleurenplaatjes zijn ongeveer 75 x 44 mm, dat is uitzonderlijk groot voor dergelijke plaatjes voor kinderen. 
Zoals we nog weten van de recentere albums van Bolletje beschuit uit de vijftiger jaren, zijn de afweekplaatjes geen 
succes. Ze zijn moeilijk hanteerbaar, ze hechten slecht op het papier en ze beschadigen snel. Dit is waarschijnlijk de 
reden dat dit album uiterst zeldzaam is en de plaatjes praktisch onvindbaar. 
 
Inhoud 
Het album is geschreven in de speling van vóór Marchant (1934, echter alleen 
verplicht voor onderwijs en bestuur). Het album bevat vijf bestaande sprookjes: 
“De Wolf en de zeven Geitjes”, “Duimelot”, “Jan Zonneschijn”, “Hoe ze met hun 
zessen door de wereld kwamen” en “Tafeltje-dek-je”. De verteller is onbekend. 
Hieronder is een ongebruikt plaatje afgebeeld. 
Op de volgende pagina is een compleet blad opgenomen. 
 

 
De omslachtige instruc-
tie voor het aanbrengen 
van de plaatjes in het 
album leidt onvermijde-
lijk tot beschadiging van 
de plaatjes.  
Op de achterkant van de 
plaatjes (van een latere 
druk?) is een  veel een-
voudiger gebruiksaanwij-
zing opgenomen. 
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