
ANPA – ARCHIEF VAN NEDERLANDSE PLAATJESALBUMS 

© ANPA  Van de Ven – Hendricks 1 

VEHE01 
Album „Mooi Nederland” 

 
Album „Mooi Nederland”. Aangeboden door de Firma 
Van de Ven – Hendricks Stoomkoekfabriek „De Hoop”, 
Vlijmen, (191?)  
 
6 hardkartonnen bladen met 72 ingeschoven bruine 
topografische fotoplaatjes (serie N). 
 
Prijs: 35 cent 
 
Dit album is onmiskenbaar nog een product uit de 
Jugendstil periode, en het is een inschuifalbum voor 
plaatjes in automatenformaat – zoals de wijdverbreide 
serie Jong Holland – die gemaakt zijn van 1904 tot aan 
de Eerste Wereldoorlog. Hiermee is onomstotelijk aan-
getoond dat de bruintjes series K t/m N vóór 1918 
ontstaan zijn, dus veel ouder zijn dan vaak wordt 
aangenomen. Ook de druk van de plaatjes laat zien dat 
er geen verband is met de bruintjes van eind twintiger en 
eerste helft dertiger jaren. 
 
Kenmerken 
Vierkant halflinnen inschuifalbum met stijve kaft van circa 21,5 cm met opgeplakt plaatje op de voorkant. Het bevat 6 
bladen waar aan weerskanten 6 plaatjes van circa automatenformaat ingeschoven kunnen worden. Zoals gebruikelijk 
is rond het venster een kader gedrukt en eronder de titel van het plaatjes. De gehele opdruk van de pagina’s is zoals 
gebruikelijk in rood. 
Het album is een opmerkelijk bij elkaar geplakt geheel. Het gaat om een reeds bestaand album waar de inhoud uit 
gescheurd is, waarna de opdruk op de voorkant is gedrukt deels over de linnen rug waarbij twee fouten zijn gemaakt 
(“der” i.p.v. “de” en Hendricks zonder c), en de inhoud voor serie N erin is geplakt. Ook de inhoud is merkwaardig want 
de gebruikelijk reclameregel midden op de pagina is overgeplakt, en was dus mogelijk oorspronkelijk voor een ander 
bedrijf bestemd, maar het kan ook zijn dat de firma de fouten in de naam niet op de bladen wilde hebben. 
 
De plaatjes van 52 x 80 mm, iets kleiner dan de plaatjes van de Europeesche Oorlog (54 x 85 mm) die ook door Van 
de Ven – Hendricks zijn uitgebracht, zijn op de achterkant foutief aangeduid met “chromo’s” (= kleurenlitho’s). Ze zijn 
niet gekleurd en het zijn geen litho’s maar rotogravures, hetzelfde drukproces dat voor de plaatjes van de oorlog gebruikt 
is, in 1914 geïntroduceerd door de Nederlandse Rotogravuremij. 
Serie N is volledig gewijd aan Zeeland. De titels – plaatsnaam en/of onderwerp – is op en onder de plaatjes gedrukt: 
 

 
 1 – 6 Middelburg Weekmarkt 
 7 – 12 Bieselinge 
 13 – 18 Middelburg Paardenmarkt 
 19 – 24 Veld arbeid 
 25 – 30 Middelburg Kermis 
 31 – 36 Zoutelande 
 37 – 42 Dorpskinderen 
 43 – 48 Dorpsleven 
 49 – 54 (divers) 
 55 – 60 Jong volkje 
 61 – 66 Kloetinge 
 67 – 69 Ierseke 
 70 – 72 Veere 
 
Er zijn veel liggende afbeeldingen, maar alle plaatjes 
worden staand ingeschoven. 
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