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VRIE01 
Dieren en Bloemenalbum 
 
Dieren- en Bloemenalbum. „De 
Friesche theehandel” Tjeerd de Vries 
Szn. Leeuwarden. (191?)  
 
8 ongenummerde pagina’s zonder 
titelblad met 60 ongenummerde 
chromo’s om in te plakken bij de 
beknopte beschrijvingen. 
 
Prijs:  gratis voor 25 theepotjes te 
knippen uit de theeverpakkingen. 
 
N.B. Dit album bestaat met de 
omslag in lichtbruin zoals hier afge-
beeld en in lichtgroen (zie volgende 
pagina. De Vries heeft meer van 
deze plaatjes verspreid dan in het 
albumpje zijn opgenomen. 
 
De plaatjes met tweetalige opdruk in 
dit albumpje zijn afkomstig uit België. 
De Vries heeft na de Eerste 
Wereldoorlog nog het reclamealbum 
Bloemen en groenten uitgegeven, 
met tekst door L.B. van der Slikke. 
De plaatjes daarvan zijn mogelijk ook 
uit België afkomstig. 
 
Kenmerken 
Dit smalle oblong album (27 x 17,5 
cm) bestaat uit slechts twee dubbele 
bladen met een slappe omslag, 
bijeengehouden met twee nietjes in de 
rug. Elke pagina heeft een bladkader 
en verdeeld over de pagina afwis-
selend 7 of 8 kaders voor een plaatje 
met daarbij een beknopte tekst. Het 
geheel is anoniem. 
De kwalitatief hoogstaande kleine lithoplaatjes (50 x 30 mm) van dun karton met witte voorkant, zijn ongenummerd en 
hebben een titelopdruk in Nederlands en Frans. Verschillende selecties van dergelijke dierenplaatjes zijn door diverse 
bedrijven uitgebracht, onder andere door Holsmuller met een album van dezelfde afmetingen als dit van De Vries. 
 
Inhoud 
De diverse dieren staan met groepjes door elkaar, 12 vissen, 4 kevers, 3 slangen, 15 vlinders en 6 andere insecten, 
afgewisseld met 20 soorten bloemen. De redelijk eenvoudige teksten, die volgens De Vries leerzaam voor de kinderen 
zijn, voldoen in dat opzicht. 
 
 
Het eerste plaatje, de dolfijn op ware grootte: 
 

 

De dolfijn is een slimme zeerover. Hij wordt tot 2½ M. lang. De bek is met een 

groot aantal vangtanden gewapend. Hij zwemt steeds achter de schepen aan. Hij 

leeft in alle Europeesche wateren. 

   Van boven is hij grijsachtig zwart, van onderen wit en met een glans, die alle 

kleuren van de regenboog weerspiegelt. 
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