
Krüger mapje 

Mapje met 11 smalle kaarten met een perforatierand. De eerste twee kaarten vormen het omslag. 

Als alle kaarten afgescheurd zijn, blijft alleen  het smalle middenstrookje van de omslag met de titel 

Holland Souvenir over. Onderaan het witte strookje staat het nummer 916/96 A. De kaarten zelf zijn 

niet genummerd. De laatste kaart heeft onderaan ook een perforatie, hetgeen duidt op een niet 

aanwezige afgescheurde 12e kaart. De inhoud van het mapje is duidelijk op toeristen gericht met 

molens, bollenvelden en klederdracht. Ook de meertaligheid van de meeste kaarten duidt daarop. Bij 

vier talen zijn de titels in de volgende talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits. Bij drie talen zijn dat 

Nederland, Engels en Duits. Onder de deelstreep staat het logo van Krüger met kroontje in een ovaal. 

 

Omslag mapje 

Inhoud van het mapje van uitgever Krüger uit Hamburg. 

Plaats Locatie Andere uitgaven Aantal talen 

Rotterdam Euromast Grote kaart 1 
Holland Bloemenland, Molenland Deel van kaart 3 
Marken Binnenhuisje Grote kaart 1 
Amsterdam Koninklijk Paleis, Dam Deel van kaart 4 
Rotterdam Maasbruggen Kleine kaart (Sparo) 4 
Volendam  Deel van kaart 0 
Amsterdam-C. Gezicht op het Y. Deel van kaart 4 
’s-Gravenhage Vredespaleis Kleine kaart 4 
Alkmaar Kaasmarkt Deel van kaart 1 
Haarlem Spaarne met Waag Grote kaart 1 
Holland Bloemenland, Molenland Kleine kaart 3 



 

Het is niet ongebruikelijk dat uitgevers een foto voor verschillende kaarten gebruiken. Bijvoorbeeld 

de foto van een “gewone kaart” die ook gebruikt is voor een kaart waarop meerdere foto’s 

voorkomen. Hetzelfde is aan de hand met dit mapje, elke foto in het mapje is ook bekend van een 

“gewone” kaart of van een kaart met meer dan één foto. Voor de smalle kaarten van dit mapje, 

moesten de originele foto’s was aangepast worden vanwege het formaat.  



 



 
 

Zo zijn bij het Vredespaleis en de bollenvelden met de molen de onderzijde van de foto ingekort om 

de molen het het Vredespaleis te sparen.  De formaten van de andere uitgaven dan het mapje 

kunnen verschillen, er zijn kaarten bekend in klein formaat 9 x 14 cm, en groot formaat. In het 

algemeen zijn de kaarten in klein formaat ouder dan groot formaat 10 x 14,5 cm. 

 
Grootformaat kaart Rotterdam Euromast 

 

 



 
Deelfoto midden met twee Volendamse 

 
Groot format kaart Binnenhuisje, Marken. 

 
Amsterdam Souvenir. Deelfoto l.b. Paleis op de Dam 

 
Klein formaat kaart. Maasbruggen. 

 
Groeten uit Voledam. Deelfoto rechtsboven. 

 
Klein formaat kaart. Vredespaleis. 

 
Deelfoto, links onder. Alkmaar, Kaasmarkt 

 
Groot formaat kaart. Haarlem, De Waag. 



 
Klein formaat kaart. Bolenvelden met molen. 

 
Deelfoto rechts boven. Gezicht op het Y. 
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