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BIGG01 
Vogels- Vlinders- en Bloemenalbum 
 
Vogels- Vlinders- en Bloemenalbum. Handelmaat-
schappij v/h Gebrs. Van den Biggelaar, Breda. Stoom-
koffiebranderij – thee-import, 1921. 
 
27 genummerde pagina’s geteld vanaf de titelpagina 
met 72 chromoplaatjes om in te steken. 
 
Prijs: gratis bij inzending van de complete “collectie” van 
72 plaatjes of voor 50 cent. 
 
Dit album bevat de 40 getekende plaatjes van vogels en 
vlinders die ook voorkomen in het “Plaatjes Album” van 
Van Balen, aangevuld met 16 getekende plaatjes van 
bloemen en 16 fotoplaatjes van broedende vogels. De 
56 getekende plaatjes zijn ook uitgegeven in het 
“Vogels- Vlinders- en Bloemenalbum” van koffie- en 
theehandel Van IJperen, en door Koorn en Kwatta 
zonder album. De 16 vogelfoto’s zijn samen met 56 
andere foto’s ook opgenomen in het album “Neerland’s 
Vogelwereld; broedende vogels” uitgegeven door Koorn 
en Insulinde, met dezelfde naamopdruk maar zonder 
het nummer. 
 
 
Kenmerken 
Ingebonden insteekalbum van klein kwartoformaat (23 x 28,5 cm) met linnen rug. Op de voorkant is een stadsgezicht 
van Breda getekend. Op de achterkant staat alleen de maker van het album, “S. Bakker Jz. Koog-Zaandijk”. 
Na het ongenummerde titelblad en het voorwoord bestaat de inhoud uit afwisselend een tekstblad en een dik 
insteekblad voor 6 plaatjes aan weerszijden. De teksten beginnen na het voorwoord op pagina 4. De plaatjes van 
het typische Bakker-formaat van circa 55 x 85 mm zijn verdeeld in 12 Romeins genummerde series van 6. Boven 
elke plaatjespagina en boven de naastgelegen tekstpagina is het serienummer gedrukt. De plaatjes zijn per serie 
genummerd van 1 tot 6 en het nummer en de naam zijn in rood op de voorzijde gedrukt (zie de afdruk op de volgende 
pagina). Op de tekstpagina zijn de zes beknopte beschrijvingen bij de plaatjes gedrukt zoals in de grote reclame-
albums Vogelleven. De beschrijvingen zijn aardig maar hebben weinig diepgang. 
 
De keuze en de verdeling van de plaatjes is hoogst merkwaardig: 
Serie I. 6 getekende bloemen 
Serie II. 6 getekende bloemen 
Serie III. 4 getekende bloemen en 2 vlinders 
Serie IV. 6 getekende vlinders 
Serie V. 4 getekende rupsen en 2 vogels 
Serie VI. 6 getekende vogels 
Serie VII. 6 getekende vogels 
Serie VIII. 6 getekende vogels 
Serie IX. 6 getekende vogels 
Serie X. 6 vogels waarvan 5 foto’s 
Serie XI. 6 foto’s van vogels 
Serie XII. 6 vogels waarvan 5 foto’s. 
 
Plaatje IX – 2. Bruinborst IJsvogel 
Uit den naam van dezen vogel zou men kunnen opmaken dat hij 
in den winter en op het ijs werd gezien; dat is echter niet zoo. Hij 
houdt juist van warmte en leeft verreweg voor het grootste deel in 
den warmen aardgordel. De ijsvogel moet niets van ijs hebben; het 
tegendeel van een Hollandschen jongen die op een heeten 
zomerdag een ijskarretje naloopt of ’s winters zijn vermaak op de 
ijsbaan vindt.  
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