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TACW01
Plaatjes-Album
Plaatjes-Album van Taconis & Wijnveldt, Stoom-Tabaksfabriek „’t Wapen van Holstyn”, Apeldoorn. (circa 19071908)
Klein insteekboekje voor 120 plaatjes, 4 per pagina.
Prijs: Franco toezending voor 12½ cent.
Het fabriekje van Taconis & Wijnveldt in Apeldoorn heeft
bestaan van 1905 tot 1922. Het gebouw is gesloopt.
Dit is een standaard reclamealbumpje met de titel PlaatjesAlbum, aangevuld met de bedrijfsopdruk van Taconis &
Wijnveldt. Dezelfde illustratie op de voorzijde vinden we o.a.
bij de Mooi-Nederland albumpjes van Van As, Baarslag,
Heuff etc. Het is op de markt gebracht door de reclamefirma Gebr. Cats in Amsterdam (GCA), die de boekjes en
plaatjes in de eigen drukkerij produceerde.
De plaatjes van de serie Mooi Nederland zijn van zwartjesformaat (40 x 60 mm). De geïmporteerde plaatjes van
Taconis & Wijnveldt zijn echter langer, circa 70 mm, zodat
dit albumpje iets langer dan gebruikelijk is gemaakt.

N.B. Van het plaatje voorop het hier afgebeelde album is de
onderkant met de firmanaam afgeknipt.

Kenmerken
Klein insteekalbum geniet in een stijve kaft van 12,5 x 18
cm met papieren rug. De vrij kleine plaatjes van circa 40 x
70 mm worden tweezijdig ingestoken, 4 per pagina. De 8
dubbele bladen zijn als één pakketje in de band geniet.
Taconis & Wijnveldt heeft twee series plaatjes uitgebracht,
een serie van 72 wapenplaatjes en een serie van 48 klederdrachtplaatjes, dus 120 plaatjes totaal. Achterop de wapenplaatjes is het album vermeld, op de klederdrachtplaatjes
niet.
De 72 wapenplaatjes zijn door diverse firma’s uitgegeven,
meestal zonder album, m.n. Van Dijk Koek en beschuitfabriek, Honig Maizena, Neelmeijer, en Smith Koffie en
thee. Kraepelien & Holm (hoestbonbons) heeft de serie
wapenplaatjes uitgegeven met een bijzonder vollinnen
oblong album met sluitlint, getiteld Wapenalbum. Kaiser
Koek en Beschuitfabriek heeft er een vollinnen album van
klein kwartoformaat bij laten maken, getiteld Vlaggen- en
Wapensboek, aangevuld met 48 plaatjes van militairen.
Beide albums zijn in deze catalogus opgenomen.
De klederdrachtplaatjes zijn door veel bedrijven uitgegeven
zonder een specifiek album.
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Plaatjes op ware grootte:

Wapenplaatje

Klederdrachtplaatje

Hetzelfde albumpje met een klederdrachtplaatje
opgeplakt.
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