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DIJK01
Album voor Sprookjes en Kinderrijmpjes
Album voor Sprookjes en Kinderrijmpjes. N.V. Van Dijk’s
Beschuitfabriek, Haarlem (190?)
Titelblad en 20 pagina’s om 100 plaatjes in te steken.
Prijs: toegezonden voor 50 cents.
Er bestaan uit Duitsland afkomstige series van 6 Jugendstil plaatjes met sprookjes van 1001 nacht aangevuld met
enkele sprookjes van Grimm, zowel in Kaufmannsformaat als in automatenformaat. Diverse Nederlandse
bedrijven hebben aan het begin van de eeuw chromoalbums uitgegeven met deze series (zie bijvoorbeeld
Mercurius Petroleuminrichting). Van Dijk heeft ook 20
Duitse Jugendstil-series sprookjes van automatenformaat
uitgegeven, met een album gratis voor de eerste 2000
inzenders van 1 serie. Kennelijk werden er niet veel
ingezonden want we zijn het album nog niet tegen
gekomen.
Het hier behandelde album bevat ook sprookjes, maar
het heeft niets van doen met de genoemde chromo’s. Het
zijn series van 5 plaatjes, kleiner dan automatenformaat
en zonder de typische Jugendstil versieringen, met
diverse sprookjes en een aantal kinderrijmpjes.
Dit is een insteekalbum, dus het is vermoedelijk wel vóór of in het begin van de Eerste Wereldoorlog uitgegeven.
Kenmerken
Kwarto insteekalbum (25 x 31,5 cm), ingebonden met linnen rug. De geschilderde prent op de voorkant binnen het
gotische kader is gesigneerd R. van Son. De achterkant van het album is wit.
Het album bevat een wit titelblad en 10 insteekbladen met op elk blad groot de titel van het album, en het nummer en
de titel van de serie. De teksten van de sprookjes en rijmpjes staan niet in het album, maar alleen op de achterkant van
de plaatjes en zijn dus niet leesbaar als de plaatjes ingestoken zijn. De wat knullig geschilderde plaatjes van 50 x 78
mm, zijn van aanzienlijk mindere kwaliteit dan de Duitse chromo’s.
Het album bevat 9 sprookjes van 5 plaatjes en twee series rijmpjes. De 9 sprookjes zijn:
1. Roodkapje
4. Asschepoester
7. Hans en Grietje
2. Sneeuwwitje
5. Koning Kikvors
8. Doornroosje
3. Domme Hans
6. De Gelaarsde Kat
9. Ali Baba of de veertig roovers
Serie 10 omvat 5 plaatjes met titel:
De sneeuwman
Aan het strand
Een slimmertje
Poppenspel
Koninginnedag.
Serie 11 tenslotte omvat 50 plaatjes die de
volgende 10 bladzijden in beslag nemen.
Deze plaatjes zijn op deze pagina’s alleen
aangeven met het nummer in Romeinse
cijfers I t/m L, zonder titel.

Serie No. 2 Sneeuwwitje, plaatje 4.
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