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SCHW01
Vlinders Eerste serie
W. Schoonis Koffiebranderij,
Roasted Peanuts et cetera,
Amsterdam, (circa 1955)
3 bladen zonder omslag met
16 plaatjes om op te plakken.
Dit plakboekje met de bekende in reliëf
geperste (“geprägte”) glanzende reclameplaatjes zoals van Boersma, Van Dijk
margarine en Honig Macaroni Gent, wordt
wel gedateerd op begin 20e eeuw, terwijl het
onmiskenbaar van midden vijftiger jaren is.
Van deze soort plaatjes zijn in de vijftiger
jaren in Engeland, Frankrijk en Duitsland
vele series gemaakt in verschillende afmetingen met titelopdruk in meerdere talen.
Kenmerken
Dit simpele plakboekje van 20,2 x 16,3 cm bestaat uit slechts 3 blaadjes, met splitpennen bij elkaar gehouden.
De crèmekleurige bladen zijn van een goede kwaliteit dun
ivoorkarton. Het voorblad en het achterblad zijn aan de
binnenkant voorzien van 4 inplakkaders, en het binnenblad
aan weerskanten, zodat er dus plaats is voor 4 x 4 plaatjes.
Onder elk kader staat de naam van de vlinder.
De plaatjes zijn niet genummerd. De eerste 8 vlinders zijn
inheems in Europa. Daarbij is naast de Latijnse ook de
Nederlandse naam afgedrukt en achterop de plaatjes staat de
naam van de vlinder in het Engels, Latijn, Frans, Spaans en
Nederlands.
De volgende 8 zijn uitheemse soorten, voorkomend in de
tropische regenwouden van Amerika, in Zuid-Azië of in Afrika,
waarvoor geen Europese namen bestaan. Hierbij is achterop
de plaatjes en eronder in het album alleen de Latijnse naam
afgedrukt.

In de benoeming van de inheemse vlinders
komen meerdere fouten voor:
1. Klavervlinder = Lupinevlinder
3. Nymphalis io = Inachis io
5. Zwaluwstaart = Koninginnepage
(de Zwaluwstaart is de Zuid-Amerikaanse Papilio Thoas)
6. De afgebeelde vlinder is niet de
Eikepage – Thecla quercus.
De in plaatje 8 afgebeelde Celastrina
argiolus uit de uitgebreide familie van de
blauwtjes is het Zilverblauwtje.
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