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Het IJmuider Vischhuis ALBUM
„Het IJmuider Vischhuis” Album, aangeboden door
R. de Jong, Visch- en Fruithandel, Amsterdam.
(circa 1908)
10 bladen om 120 chromo’s van automatenformaat in te steken.
Dit is in wezen een typisch chromoalbum, maar het
omslagontwerp is uniek, en de opschriften van de
plaatjes zijn ook naast de plaatjes afgedrukt, wat
zelden voorkomt bij chromoalbums.
Hetzelfde album is uitgegeven door Koffie- & Theemagazijn Insulinde, P. Versloot, Amsterdam, zie de
volgende pagina.
Kenmerken
Vierkant halflinnen insteekalbum van circa 21 x
23,5 cm. Het album bevat alleen 10 plaatjesbladen, waarop aan weerszijden 6 chromo’s van
automatenformaat (ca. 47 x 94 mm) ingestoken kunnen worden.
Het album is bestemd voor 20 series van 6 plaatjes, wat
omvangrijker is dan de gebruikelijke 12 of 16 series. De titel van
de serie is bovenaan elke pagina afgedrukt. Het zijn deels zeer
bekende Duitse series, zoals de “Ontwikkeling van de voetbekleeding” waarvan een voorbeeld hiernaast staat, en deels
minder bekende zoals “Natuurkundige proeven” met uitvoerige
tekst op de plaatjes, zie onderaan de volgende pagina. De titel
van de serie en het nummer en de titel van het plaatje zijn op de
voorkant van het plaatje gedrukt. De testopdrukken zijn vertaald
en er zijn geen Duitse serienummers op de plaatjes gedrukt.
Deze plaatjes zijn door een groot aantal bekende en minder
bekende bedrijven uitgegeven zonder album.
Titels van de 20 series in dit album
1. Ontwikkeling van de voetbekleeding
2. Voetbalsport
3. Hondenrassen
4. Vogels
5. Vogels
6. Vogels
7. Mosselen en slakken
8. Schaduwbeelden
9. Electrische aantrekkingskracht
10. Natuurkundige proeven
11. Natuurkundige proeven
12. Natuurkundige proeven
13. Natuurverschijnselen
14. Reuzen
15. Zeldzaam geld
16. Dranken
17. Vijf weken in een ballon (van Jules Verne)
18. Hans Geluk
19. De Dans
20. China
Alle bladen zijn liggend georiënteerd, maar er komen ook
staande series voor, zoals de serie Reuzen hiernaast.
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Hetzelfde album uitgegeven door Koffie- en
Theemagazijn P. Versloot in Amsterdam.
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