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BUUR01 
Album 

 
Album. H. Buurman & Van 
Beek, Electrische Koek- en 
Beschuitfabriek „De Molen” 
Woerden, (191?) 
 
14 bladen om 90 bruine foto-
gravureplaatjes in te steken. 
 
Prijs: gratis op vertoon van de 
gehele serie. 
De plaatjes werden verstrekt 
bij de beschuit merk HB. 
 
Kenmerken 
Smal oblong insteekalbum van 
circa 24 x 15,5 cm, met 7 
dubbele bladen geniet in een 
stijve kaft met linnen rug. Het 
pakket bladen is door de linnen rug heen geniet, zodat het niet losscheurt zoals bij de albums van Honig en vele andere, 
die alleen door de papieren binnenbekleding geniet zijn. 
Achterop de plaatjes is vermeld dat deze serie uit 90 verschillende kieken uit ons land bestaat, en dat het album “een 
beknopte beschrijving der voornaamste bijzonderheden der kiekjes” geeft. Dit is beperkt tot een lijst van de 90 plaatjes 
op het eerste en het laatste blad, met enkele woorden toegevoegd die vaak weinig zeggen, zoals bijvoorbeeld bij plaatje 
26 “Schilderachtig bruggetje”. De overige bladen zijn geheel blanco en hebben alleen de inkepingen om de plaatjes in te 
steken. 
Op de 12 plaatjesbladen is ruimte voor 96 plaatjes, de laatste 6 posities blijven dus leeg. 
 
Het boekje is zo smal omdat de plaatjes langgerekt zijn, namelijk van het automatenformaat van circa 90 x 47 mm dat 
bij de oude chromo’s voor de eerste wereldoorlog veel gebruikt is. Bruine topografische fotoplaatjes zoals deze in 
automatenformaat zijn uniek. Dit doet vermoeden dat het album van vóór de eerste wereldoorlog dateert. Ook het 
nagenoeg volledig ontbreken van auto’s in het straatbeeld ondersteunt dit. 
 
De plaatjes zijn fotolitho’s met een grove structuur. De grove afbeeldingen zijn veel waziger dan de latere roto-
gravures van de bekende reclameseries bruintjes. Op de voorzijde is het nummer en de titel van het plaatje in zwart 
op de afbeelding opgedrukt. 
Er komen ook plaatjes voor zonder nummer, met op de achterzijde de stempel BON. 
 

 
Inhoud 
Het album begint met twee 
plaatjes van Woerden, de 
thuishaven van Buurman & 
Van Beek, en heeft verder 
plaatjes verspreid over het 
hele land. In de volgorde van 
de plaatjes zit verder geen 
structuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tweede pagina passeert 
Apeldoorn, Nieuwe-Schans, 
Breukelen en Bunschoten.  
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