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HAPÉ01
Album Hollandsche Puddingpoederfabriek Hapé
Album, aangeboden door de Hollandsche Puddingpoederfabriek „Hapé” Nieuw-Lekkerland (circa 1922)
16 ongenummerde bladen om 62 prentbriefkaarten op te
plakken.
Dit is een van de “onregelmatige” albums. Hapé gaf geen
gewone albumplaatjes uit, maar prentbriefkaarten van
romantische schilderstukjes. Dergelijke kaarten waren in
grote aantallen op de markt in het begin van de eeuw.
Overbekend zijn de omvangrijke series van de “beroemde kunstschilder Gerstenhauer”, waar Nederkoorn een
groot album bij uitgegeven heeft. Meestal waren ze echter
ongesigneerd. De kaarten waren in boekhandels te koop,
maar ze werden ook door diverse bedrijven weggegeven
met een reclameopdruk op de achterkant toegevoegd, of
bij sommige bedrijven zoals Kahrel met de bedrijfsnaam
op de voorkant in de afbeelding. Die kaarten konden
gewoon als postkaarten gebruikt worden.
Hapé onderscheidt zich van andere bedrijven die reclamepostkaarten uitgegeven hebben, doordat er een aardig
inplakalbum bij uitgegeven is. Hapé laat voor het eerst
van zich horen in 1921 (tot 1952), daarom dateren we het
album dat nog Jugendstil-trekjes heeft op circa 1922.
Kenmerken
Inplakalbum van klein kwartoformaat, 22 x 28 cm, geniet in een stijve vollinnen band. Op de voorzijde een neutrale
goudopdruk met een afbeelding van een vissertje in reliëf. De achterzijde is blanco. Het album bevat 16 bladen, dus
32 pagina’s, met als eerste een titelpagina. De volgende pagina’s zijn blanco. Er passen twee kaarten van het oude
briefkaartformaat 9 x 14 cm op een pagina, er kunnen dus 62 kaarten in geplakt worden; dat kunnen uiteraard ook
andere kaarten zijn dan die van Hapé. Er komen ook zwart-wit kaarten voor.
Er zijn twee verschillende bedrukkingen op de achterzijde
van de kaarten; een waarbij domweg “EET HONINGRAATPUDDING!” midden over de adreszijde gedrukt is, en een
met een meer omstandige reclametekst.: “Hapé’s Puddingpoeder is de beste” netjes in de schrijfruimte zodat de kaart
nog te gebruiken is om verzonden te worden.

Hierna is een pagina uit het album
afgebeeld, 11% verkleind.
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